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Porady z kalendarza 

Aspiryna — usuń plamy z potu 

1. Rozkrusz 2 tabletki aspiryny, a na-

stępnie rozpuść je w ciepłej wodzie (1/2 

szklanki).  

2. Namocz poplamioną część ubrania w 

tym roztworze i zostaw na 2 lub 3 godzi-

ny. 

3. Wysusz pryszcze. 

4. Nasmaruj krostki papką z aspiryny 

rozpuszczonej w kilku kroplach wody.  

5. Odczekaj kilka chwil, zanim zmyjesz ją 

mydłem i ciepłą wodą. Zaczerwienienie 

zblednie, a ból ustąpi. Taką kurację moż-

na powtarzać wiele razy. 

 

Cukier — uśmierz ból sparzonego języka 

Aby uśmierzyć ból oparzonego pizzą, 

kawą, herbatą czy zupą języka, sięgnij 

do cukiernicy i posyp bolące miejsce 

cukrem. Natychmiast poczujesz ulgę. 

 

Cytryna — rozjaśnij włosy 

Do ¾ szklanki wody dodaj ¼ szklanki 

soku z cytryny i opłucz włosy otrzyma-

nym roztworem. Usiądź na słońcu i po-

czekaj, aż włosy wyschną. Sok z cytryny 

jest naturalnym wybielaczem. Nie zapo-

mnij posmarować twarzy kremem z fil-

trem słonecznym. Aby efekt był  trwały, 

Herbata — okład na zmęczone oczy 

Zamocz saszetki z herbatą w ciepłej 

wodzie i przyłóż je do powiek na 20 

minut. Teina- składnik herbaty- zmniej-

sza opuchliznę i łagodzi ból zmęczo-

nych oczu. 

 

Masło — usuń żywicę ze skóry 

Posmaruj ręce masłem i umyj mydłem 

w ciepłej wodzie. Żywica zniknie z two-

ich rąk wraz z mydlinami. 

 

Mleko — usuń makijaż 

Jeśli zabrakło Ci mleczka do demakija-

żu i nie możesz szybko kupić nowego, 

spróbuj użyć zamiast niego mleka w 

proszku. Wsyp do słoika 3 łyżki mleka 

w proszku i nalej 1/3 szklanki ciepłej 

wody, zakręć i mieszanina powinna 

mieć konsystencję zbliżoną do gęstej 

śmietany ( w razie potrzeby dodaj tro-

chę mleka lub wody). Zmyj makijaż z 

twarzy wacikiem, zanurzonym w otrzy-

manym roztworze. Umyj twarz wodą. 

 

Ocet — zlikwiduj siniaki 

Aby przyśpieszyć gojenie się ran i zapo-

biec powstawaniu siniaków, nałóż na 

obolałe miejsce gazę zamoczoną w 

occie i pozostaw ją na godzinę. Zawsze 

możesz w tym czasie zrobić coś miłego 

np. posłuchać muzyki czy poczytać 

książkę. 

Karolina W. 

Mała  

dawka humoru 

Idzie student fizyki ulicą, zaczepia go 

babka: 

 - Do kościoła to dobry kierunek? 

 - Dobry – odpowiada student. 

 Babka odchodzi, a student do siebie: 

 - Kierunek dobry, ale zwrot przeciwny. 

Nauczyciel napisał w dzienniczku 

uczennicy: 

 - Pańska córka Zosia jest nieznośną 

gadułą. 

Nazajutrz dziewczynka przyniosła 

dzienniczek z adnotacją ojca: 

 - To pestka gdyby pan słyszał jej mat-

kę! 

Hrabia do Jana: 

 - Janie, przysuń tu fortepian! 

 - Tak jest jaśnie hrabio. Będzie pan 

grał? 

 - Nie, ale zostawiłem tam cygaro. 
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Naszym nauczycielom 
Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej w imieniu wszystkich uczniów szkoły składamy najserdeczniejsze ży-

czenia wszystkiego, co najlepsze, dużo zdrowia i wytrwałości w jakże trudnym dziele kształcenia i wychowania 
młodych pokoleń. 

 

Każdemu uczniowi radość się udziela,  
Kiedy nadchodzi Dzień Nauczyciela.  

Z okazji tego zaszczytnego święta  
Niech każda buzia będzie uśmiechnięta. 

Od lat już nasi nauczyciele, 
Dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele. 

Za wiedzę, za trud, za wszystko co mamy 
Ten bukiet życzeń dzisiaj składamy 

Życzenia szczere, prosto z serc płynące 
jak świeże kwiaty pachnące na łące  

M. Ż 

 Redakcja 
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Krzyżówka 
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Nie taki diabeł straszny, czyli jak nas widzą 
pierwszaki 

Rok, dwa lub trzy lata temu stawiali-

śmy pierwsze kroki w nowej szkole. 

Pewni obaw i niepewności, czy to dobry 

wybór. Nie wiedzieliśmy, gdzie mieszczą 

się poszczególne sale, szatnie czy sekre-

tariat. Dziś, po wielu spędzonych tu 

godzinach, znamy każdy zakamarek 

i łatwo docieramy do celu. Spróbujmy 

jednak cofnąć się do naszych pierw-

szych dni w tej szkole, a spotkanie to 

przybliży nam wywiad z anonimowym 

uczniem z  klasy 1aLO. 

 

 

Dlaczego wybrałeś właśnie Elektryk? 

Spodobała mi się ta szkoła, gdyż jest 

bardzo dobrze wyposażona i chodzi tu 

dużo moich znajomych. 

Jakie były Twoje oczekiwania, kiedy 

szedłeś do tej szkoły? 

Wybierając się do Elektryka miałem 

nadzieję, że spotkam tu dużo cieka-

wych ludzi o zainteresowaniach po-

dobnych do moich. 

 

 

Co Ci się podoba w szkole? 

Miła atmosfera, duży wybór zajęć poza-

lekcyjnych, podejście nauczycieli do 

uczniów. W tej szkole można się realizo-

wać. I oczywiście bardzo ładne dziew-

czyny:) 

Jakie było Twoje pierwsze wrażenie? 

Pierwsze dni nie były dla mnie zbytnio 

przyjemne. Jednak po jakimś czasie za-

częło mi się tu bardzo podobać. Ludzie 

okazali się bardzo koleżeńscy a nauczy-

c i e l e  m i l i . 

 

Czy jesteś zadowolony z wyboru? 

 

Choć nie była to szkoła pierwszego wy-

boru, jestem bardzo zadowolony, że 

dostałem się do Elektryka. 

Mamy nadzieję, że nasz rozmówca był 

szczery w wypowiedziach. I że każdy 

uczeń, który w tym roku dołączył do 

naszej szkoły jest równie zadowolony ze 

swojego wyboru a lata spędzone w 

Elektryku będzie zawsze wspominał 

z uśmiechem na ustach.  

Milena Świderska   

Martyna Jastrzębska 
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Nauczyciel też człowiek 
Czy kiedykolwiek zastanawialiście 

się nad tym, kim są wasi nauczyciele, 
czym się interesują, jak spędzają wolny 
czas ? Z okazji ich święta przeprowa-
dziliśmy kilka rozmów z naszymi peda-
gogami. Ciąg dalszy w następnych nu-
merach.  

Rozmowa z Beatą Mazurkiewicz, nau-
czycielką języka polskiego: 

Dzień dobry, jesteśmy z redakcji szkol-
nej "Spięcie" i chciałybyśmy zapytać 
jak Pani spędziła wakacje? 

Moje wakacje były bardzo miłe, ale 
spokojne. Pojechałam z dziećmi do Bia-
łowieży , była to edukacyjna wyprawa 
do krainy żubrów, wilków i dzików. Ko-
lejnym był wyjazd do Okuninki nad Je-
ziorem Białym  to miejsce często odwie-
dzane przez młodzież. Byliśmy także 
w Kazimierzu Dolnym, gdzie  trafiliśmy 
na festiwal filmowy "Dwa brzegi". 

Ma Pani wychowawstwo w klasie ma-
turalnej, czy wiąże się z tym  dużo obo-
wiązków? 

Maturalny wyścig dopiero się zaczyna, 
młodzież wypełniła deklaracje, podjęła 
decyzje dotyczące egzaminów. Przygo-
towujemy się również do studniówki. 

Jakie jest Pani hobby? 

Jest to na pewno czytanie książek. Pole-
cam ostatnio przeczytaną Joanny Sie-
dleckiej "Pan od poezji” o Zbigniewie 
Herbercie. O jego twórczości pisałam 
pracę magisterską Jestem też ogrodni-
kiem z zamiłowania, uwielbiam kwiaty, 
jesienią zwykle sadzę cebule tulipanów 
i czekam z niecierpliwością na wiosnę....  

Rozmowa z Michałem Bartoniem, nau-
czycielem historii i wos                                      

Dzień dobry, jak się panu podoba pra-
ca w szkole? 

Lubię swoją pracę, nigdy się nie nudzę, 
codziennie spotykam przecież tylu nie-
zwykłych ludzi, zdarzają się wśród nich 
pasjonaci nauk historycznych. 

 

 

Jak spędził pan wakacje?  

Uroczo, byłem nad polskim morzem 
przez dwa tygodnie, a poza tym spę-
dziłem czas w domu. 

Pana pasja to..... 

Psy. Mam dwa. Kiedy przejdę na eme-
ryturę, będę hodował psy. 
Rozmowa z księdzem Tomaszem Ko-
steckim                                     

Jak się księdzu podoba praca w szko-
le? 

Moje wyobrażenia o szkole i praca to 
dwie różne rzeczy, przyjemnie się roz-
czarowałem. Jestem bardzo zadowolo-
ny z prowadzenia lekcji religii w Elek-
tryku. 

Jakie są księdza wspomnienia z waka-
cji ? 

Oczywiście było pracowicie, bo buduje-
my dom dla młodzieży niedaleko Mię-
dzyrzeca Podlaskiego, a poza tym by-
łem na licznych wycieczkach z harcerza-
mi. 

Jakie są księdza zainteresowania ? 

Bardzo lubię pływać na kajakach, ostat-
nio byłem na spływie z klasą 3Mt. Moim 
marzeniem jest wyjazd z grupą młodzie-
ży w Karpaty rumuńskie,  to byłby obóz 
wędrowny z plecakami napakowanymi 
żywnością i z kajakami.  

Ciąg dalszy nastąpi.... 

Malwina Bryzek 
Paulina Sierzputowska 
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Maturzyści na salonach 

We wrześniu klasy maturalne z naszej szkoły brały udział w Warszawskim Salonie Maturzystów. Licealiści zawitali do Warsza-
wy w czwartek,13 września, natomiast uczniowie  technikum dzień później. Salon cieszył się dużym powodzeniem wielu 
uczniów klas maturalnych, nie tylko z naszej szkoły, lecz z całej Polski. Do gmachu Politechniki Warszawskiej ściągnęły tłumy  
młodych ludzi pragnących zapoznać się z ofertami licznych uczelni z Polski i zagranicy. W ramach czasu spędzonego  w stolicy 
mieliśmy okazję uczestniczyć w dwóch wykładach, jeden był związany z procedurami dotyczącymi matury z języka polskiego, 
natomiast drugi to prezentacja warszawskich uczelni. 

 Salon Maturzystów był cennym źródłem informacji dla osób, które wybierają się na studia, pomógł zapoznać się z kierunka-
mi na poszczególnych uczelniach . 

Pozostaje tylko życzyć połamania piór na maturze. 

Dagmara Bryzek i Paulina Olszewska 

Dlaczego średniowieczne obrazy mają złote tło? Od kiedy rzeźbiarze wprowadzili do swoich dzieł proporcje? Co wybrał 
mały Mojżesz?  

Jeśli nie znacie odpowiedzi na te wszystkie pytania, zapytajcie uczniów z klasy 2blo. Gruntownej wiedzy na temat sztuki do-
starczyła im opowieść pani kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, Doroty Pikuli. Lekcja o baroku zakończyła się spotka-
niem z jednym z najcenniejszych obrazów w Polsce, Ekstazą Świętego Franciszka El Greco. To nic, że w środę, 3 października lało 
jak z cebra, nasze serca ogrzały wspaniałe i niepowtarzalne dzieła. Czy ktoś się nudził?  

                                                                                                                           B.M. 

Podróż do przeszłości 

Strzelać każdy może 

W piątek,14 września, na strzelnicy Siedleckiego Klubu Strzeleckiego "Dragon" odbyły się zawody w Lidze Strzeleckiej Szkół 
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych. Przybyło po kilka osób reprezentujących dane szkoły. Z naszego Elektryka w pierwszym 
etapie turnieju  brało udział siedmiu uczniów. Podsumowanie wszystkich etapów odbędzie się w grudniu tego roku. Wszyscy 
uczestnicy strzelali z karabinka pneumatycznego (wiatrówki) oddając łącznie dwadzieścia strzałów do czterech tarcz.  
 

W zawodach, z naszej szkoły najlepszy wynik uzyskał Mateusz Sopyła, udział brali także: Mateusz Leszczuk, Marta Korycińska, 
Dominika Wojtaszewska, Jola Skibska, Wiktor Chodowiec, Izabela Chacińska. 

 

Dominika Wojtaszewska  
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Wrześniowe Rocznice 

We wrześniu obchodzimy dwie 

smutne rocznice: Rozpoczęcie II woj-

ny światowej i sowiecki atak z 17 

września. Dwa totalitaryzmy rozpo-

częły największy konflikt zbrojny 

w dziejach ludzkości.   

 

II wojnę światową poprzedził pakt 
Ribbentrop-Mołotow. Najbardziej 
zbrodniczy w historii dyplomacji. 
W obecnych czasach, kiedy trwa kryzys 
gospodarczy trzeba też pamiętać o kry-
zysie gospodarczym z początku lat 30-
tych, który wyniósł do władzy Adolfa 
Hitlera. 

1 września armia niemiecka przekra-
cza granicę II RP. W wielu miejscach 
Wermacht przełamuje polską obronę 
i wdziera się w głąb państwa polskiego, 
lecz były też punkty, w których armia 
niemiecka poniosła klęskę. W Bitwie 
pod Mokrą Wołyńska Brygada Kawalerii 
płk Juliana Filipowicza stoczyła zwycię-
ską bitwę z 4 Dywizją Pancerną gen. 

Reinhardta. Niestety były także kom-
promitujące porażki jak Bitwa w Bo-
rach Tucholskich, gdzie prawie rozbito 
Armię Pomorze. 

3 września Francja i Wielka Brytania 
wypowiadają wojnę III Rzeszy, jednak 
sytuacja na froncie polskim nie zmie-
nia się. Wojska francuskie podejmują 
niewielką ofensywę zatrzymaną na 
rozkaz generała Gamelina. Po kilku 
dniach. generał jest także jednym 
z głównych sprawców klęski Francji 
w  940 roku. 

7 września kapituluje załoga We-
sterplatte. Symbol odwagi i wytrwało-
ści polskich żołnierzy. 9 września roz-
poczyna się Bitwa nad Bzdurą, jedno 
z największych starć na początku woj-
ny. Wojsko Polskie siłami Armii Poznań 
i Pomorze przeprowadza atak na roz-
ciągnięte skrzydła 8.Armii. Siłami pol-
skimi dowodził generał Kutrzeba, do-
wódca który miał pomysł na inne roze-

granie kampanii wrześniowej niż Na-
czelny Wódz, ale był za mało stanowczy 
w  woich działaniach. Początkowe pol-
skie sukcesy  (min. rozbicie niemieckiej 
dywizji piechoty)po ściągnięciu  posił-
ków przez Niemców zamieniają się 
w chaotyczny odwrót w kierunku War-
szawy. 

17 września, gdy jeszcze Bitwa nad 
Bzdurą dogasała, Armia Czerwona 
wkracza na Kresy Wschodnie łamiąc 
pakt o nieagresji. Niewielkie siły Korpu-
su Ochrony Pogranicza i część Wojska 
Polskiego stawiają zacięty opór, ale są 
zbyt małe żeby nawet na chwilę zatrzy-
mać sowiecki atak.  Marszałek Śmigły-
Rydz wydaje fatalny rozkaz nie walcze-
nia z Sowietami, a rząd polski przekra-
cza granicę z Rumunią. 27 września ka-
pituluje Warszawa, która broniła się od 
7 września. 6 października po Bitwie 
pod Kockiem z powodu braku amunicji 
i zapasów kapituluje Grupa Operacyjna 
"Polesie" gen. Kleeberga, kończąc tym 
samym wojnę obronną 1939 roku. 

Po wojnie wielu wojskowych i histo-
ryków próbowało znaleźć przyczyny 
klęski w 1939 roku. Dla wielu wydawały 
się jasne: różnica w gospodarce, prze-
myśle i ludności wypadała na korzyść 
Niemiec, a także bardzo zły plan obron-
ny opierający się o dosyć naiwnym prze-
świadczeniu, że polscy sojusznicy bar-
dzo szybko ruszą nam na pomoc. Przy-
wódców państwa polskiego nic nie nau-
czył przypadek Czechosłowacji.   

Według kilku polskich historyków  
(śp. prof. Paweł Wieczorkiewicz, Sławo-
mir Cenckiewicz, Piotr Zychowicz) była 
alternatywa. Pakt z diabłem czyli III Rze-
szą, ale to już temat na inny artykuł.   

Dziś w XXI wieku wydaję się, że Pol-
ska nie jest zagrożona przez żadne pań-
stwo, Niemcy są krajem demokratycz-
nym, a putinowska Rosja jest cieniem 
potęgi Związku Sowieckiego, ale sytua-
cja w ciągu paru lat może się zmienić, 
tak jak zmieniła się od 1933 r. 

Daniel Zawadzki 
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Warto  przeczytać 

Terry Pratchett  „Kolor magii” 

Kolor magii – ósmy kolor tęczy, oktaryna, kolor wyobraźni. Taka barwa może istnieć tylko w Świecie Dysku wymyślonym 

przez Terry'ego Pratchetta. Jeden z bohaterów powieści z racji, że jest magiem (wyrzuconym, lecz nikomu o tym nie wspomina) 

dostrzega ten kolor i dzięki temu wychodzi cało z wielu opresji. Niespodziewanie dostaje rolę opiekuna. Ma być przewodnikiem 

i ochroniarzem dla Dwukwiata – niepoprawnego optymisty i marzyciela. Przez nieokiełznaną ciekawość Dwukwiata natrafiają 

oni na wiele sporów i niebezpiecznych zdarzeń, które nie powinny ich dotyczyć. Rincewind – tak ma na imię mag – wiele razy 

napotyka śmierć w całkiem materialnej postaci i tak samo wiele razy unika jej ostatecznego ciosu. Wraz z Dwukwiatem dociera-

ją na krawędź świata, widzą żółwia podtrzymującego cały świat i wiele innych dziwactw Świata Dysku, ale po więcej odsyłam do 

lektury „Koloru magii”. Powieść jest okraszona doskonałym i lekkim komizmem autora, oraz magicznymi tłumaczeniami zja-

wisk, jakie dziś wyjaśniamy za pomocą nauki. Warto zagłębić się w Świat Dysku i w swojej wyobraźni dostrzec kolor magii... 

 

                                                                                   
G.B. K. Cz. B. D. 

Szkolne Koło Caritas czeka na ciebie 

Nie masz co zrobić ze swoim czasem wolnym ? Czujesz potrzebę pomagania innym ? Szkolne Koło Caritas czeka na kogoś 

takiego jak ty ! SKC nr 49 jest w naszej szkole od kilku lat. Nasze działania nie ograniczają się tylko do działań od akcji do akcji, 

wolontariusze włączają się w pomoc dzieciom w świetlicy środowiskowej, udzielają pomocy ludziom starszym i osobom niepeł-

nosprawnym. Każdy znajdzie coś, w czym będzie mógł się realizować i co będzie mu odpowiadało. Pamiętajcie , że pomoc jest 

dobrowolna i nikt nie będzie was do niej zmuszał ! W dodatku to nie jest wcale takie nudne, jak się wam wydaje. Wolontariusze  

biorący udział w akcjach wyjeżdżają na imprezy integracyjne takie jak spływy kajakowe, które organizują opiekunowie, ksiądz 

Tomasz Kostecki i Tomasz Końko. Istnieje również możliwość wyjechania na kolonie w Broku, gdzie można poznać wiele cieka-

wych osób i nawiązać przyjaźnie. Zdjęcia i relacje z naszego ostatniego wyjazdu a także informacje o naszych bieżących akcjach 

znajdziecie na stronie www.konko.siedlce-net.pl w zakładce "Koło Caritas" . Zapraszamy też do udziału w naszych zebraniach, 

które mają miejsce w pierwszą i trzecią środę miesiąca w sali 413 lub 415. 

Jolanta Skibska 
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Czy można polubić jesień? 
 

Większość z nas ze smutkiem spogląda na opadające z drzew liście. Ubolewamy nad spadającą drastycznie temperaturą oraz nad coraz krótszymi dniami. Pochmurne popołudnie, deszcz 

za oknem, uporczywe przeziębienie, a nawet depresja-tak większość z nas opisuje jesień. Ale czy jesień naprawdę jest tak straszną porą roku? Czy nie oceniamy jej zbyt pochopnie i negatynie? 

Wiele osób zrobi zdziwioną minę i zapyta: Jak tu uwielbiać jesień skoro dzień krótszy a wspomnienia wakacyjne wciąż są świeże i pełne tęsknoty za słońcem i wolnością??? 

 Istnieją jednak powody, dla których 

złotą polską jesień można wręcz poko-

chać. Mimo, iż słoneczko przygasa i po-

woli odchodzi na dobre, jest wiele rze-

czy, które możemy robić jedynie jesie-

nią. 

Po pierwsze jesień przynosi ze sobą 

nowy sezon serialowy. W końcu można 

dowiedzieć się co słychać u naszych 

ulubionych rodzin. Świeża ramówka 

przewiduje również wiele atrakcyjnych 

programów rozrywkowych, z pewnością 

więc żaden miłośnik szklanego ekranu 

nie może narzekać na nudę. 

Kolejnym powodem jest czas do re-

fleksji i przemyśleń. Zakończyło się lato, 

lecz nie oznacza to końca, bo każdy ko-

niec przynosi nowy początek. Jest 

więc to okres, w którym możemy upo-

rządkować nasze życie, myśli, a także 

swoje domy. Możemy je dodatkowo 

przyozdobić w symbole jesienne takie 

jak: różnokolorowe liście, a także w 

kasztanowe stwory. 

Kasztany! Właśnie! Przecież to one 

przynoszą tyle radości, kiedy używane 

są jako amunicja w bitwach. Nawet 

nie spodziewasz się, że któryś może 

przylecieć z zaskoczenia i zostawić 

wielkiego siniaka. Oczywiście wykorzy-

stywane także do wszelkich budowli 

są kolejnym wspaniałym powodem, 

dla którego jesień jest naprawdę nie-

zwykła. 

Trzeci już, a jak ważny powód, który 

powinien znaleźć się zapewne na pierw-

szym miejscu to nasza kochana szkoła. 

Jest to też pora powrotów. Wracamy do 

szkoły, aby ze zdwojoną mocą zdoby-

wać nowe umiejętności, a także zoba-

czyć się z długo niewidzianymi kolegami 

oraz nauczycielami. Jest to kolejna szan-

sa, żeby pokazać wszystkim, na co nas 

stać! 

Dla tych, którzy nie pałają aż tak du-

żym optymizmem wobec powrotu do 

obowiązków szkolnych pocieszające 

może być przeziębienie. Jest ono tak 

niespodziewane i przyjazne, że odwie-

dza wszystkich bez wyjątku. Jedynym 

problem może być wydatek, jaki za so-

bą niesie: leki oraz szybko kończące się 
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paczki chusteczek iczerwony nos jak u 

Rudolfa czerwononosego.   

Temperatura temperaturą, ale każde 

zimno można jakoś pokonać. Najlepiej 

znaleźć sobie jakiegoś misia do przytula-

nia, który ogrzeje nas i szepnie miłe 

słówko, a wtedy od razu świat staje się 

lepszy.  I nawet brzydki, deszczowy 

dzień jest tym najpiękniejszym. 

Piękne długie spacery w jesiennej 

scenerii jak najbardziej służą randkom z 

misiami lub pomagają w znalezieniu tej 

drugiej połówki. Piękne wielobarwne 

liście spadające z nieba, podmuchy wia-

tru, kasztany i splecione ręce… Czyż to 

nie cudowne? 

Otóż tak, jesień ma swoje uroki. To 

od nas zależy, w jaki sposób je  

wykorzystamy. Gdy czujemy, że 

nadchodzi chandra, najlepiej zapobiec 

jej aktywnością fizyczną. Wyjście na 

basen lub siłownię pozwoli spojrzeć 

na wszystko z dystansem i przywróci 

siły do działania. Więc dla wszystkich 

tych, którzy na jesień patrzą z dystan- Kinga Cielemęcka  

sem i strachem-nie ma się czego bać! 

Jest to przejściowa pora roku, która 

niesie za sobą wiele możliwości. Tak 

więc, mimo pogody i złego nastawienia 

trzeba iść na przód i wykorzystać jesień 

jak najbardziej się da, na maxa ! 

 

 

„Czemu w jesieni zawsze mgły 

 mroźny wiatr w suchych liściach sepleni 

 czyż nigdy nikt nie widział róż 

 kwitnących w jesieni.” 

   Adam Augustyn 


