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Mama pyta Jasia  

- dlaczego nie zadajesz się z 

Zenkiem?  

- mamo a ty zadawała byś 

się z kimś kto pali, przekli-

na, kłamie, bierze narkotyki 

i napada na młodszych.  

- oczywiście że nie synu.  

- no widzisz Zenek też nie 

chce.  
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Dzień nauczyciela 

 Naszym nauczycielom 

 
 Z okazji święta, 
 życzymy całemu Gronu Pedagogicznemu 
 dużo zdrowia, energii i wytrwałości, 
 radości z wykonywanej pracy, 
 abyście mogli Paostwo w pełni realizowad swoje plany 
 życiowe i zawodowe. 
 Niech w tej niełatwej pracy sprzyja Wam szczęście! 
 Wszystkiego dobrego! 

        Uczniowie 
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7 października  w War-

szawie odbył się mecz 

Mazowieckiej Ligi Junio-

rów. Nasza drużyna UKS 

Prus Siedlce, w której w 

skład wchodzi większośd 

zawodników Elektryka 

grała na wyjeździe z 

MKSem Agrykolą Warsza-

wa. Po bardzo ciekawym 

spotkaniu nasi zawodnicy 

niestety przegrali 30:32. 

Jednak należy wspo-

mnied, że zespół z War-

szawy w tamtym sezonie 

brał udział w półfinale 

Mistrzostw Polski,  a w 

jego składzie jest kilku 

reprezentantów  naszej 

kadry narodowej z rocz-

nika 93/94. Dzieo póź-

niej, już w Siedlcach, na 

parkiecie naszego OSiR-u  

siedlczanie  zdołali pod-

nieśd się po porażce i 

rozegrali dobry mecz w 

III lidze seniorów . Zmie-

rzyli się z Liderem Winni-

ca, po łatwym spotkaniu 

wygrali 42:18 i tym sa-

mym zapewnili sobie dwa 

cenne  punkty w tabeli.   

 Rafał Jaszczuk 

Zginął pies z czarnym ogonem, do którego była przywiązana chora osoba.  

Kiedy ojciec wracał z koniem do domu, to chłopcy pchali mu do pyska skórki od chle-

ba. 

Pierwsi Słowianie, gdy chcieli rozpalid ogieo, pocierali krzemieo o krzemieo, a pod 

spód kładli stare gazety.  

Żołnierze noszą zielone mundury, żeby udawad trawę.  

Jej córeczka Ania uśmiechnęła się pod wąsem . 

Chopin - to najprawdopodobniej największy gracz na świecie.  

Jan Christian Andersen nie miał rodziców, urodził się u obcych ludzi.  

Andrzej nie miał taty, więc zajmował się nim ojciec.  

 

Humor z zeszytów szkolnych 
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Wiadomości sportowe 
Siatkarze z Elektryka górą 

7 października 2011 w Garwolinie odbył się turniej piłki siatkowej chłopców o 

Puchar Dyrektora ZSP nr 2. Uczestniczyły w nim finaliści ubiegłorocznej Licealiady:  

ZSP nr 2 Garwolin, I LO Siedlce, ZSE  Miosk Mazowiecki oraz ZSP nr 1 Siedlce. W tur-

nieju najlepszym zespołem okazali się siatkarze naszej szkoły. Gratulujemy !  

Zespół Elektryka: Damian Anusiewicz – kl. 4at, Krystian Łada – kl. 4at, Marcin 

Pliszka – kl. 3g, Bartosz Domaoski – kl. 2clo, Kamil Komoo – kl. 3dt, Radosław Do-

maoski – kl. 1ct, Kamil Korporowicz – kl. 1mt, Łukasz Struk – kl. 2blo, Stanisław Księ-

żopolski – kl. 2dt, Karol Fałdowski – kl. 1dlo, Patryk Stelęgowski – kl. 2blo, Artur Ko-

muda – kl. 2blo, Kamil Borkowski – kl. 4mt, Przemysław Zając – kl. 3g. Opiekun: p. 

Janusz Konopka 

        Janusz Konopka 
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MIŁOSZOWANIE  

3 października w naszej 

szkole odbył się szkolny 

etap Konkursu Recytacji 

Poezji Czesława Miłosza. 

Idea organizacji tego 

przedsięwzięcia wpisuje 

się w obchodzony w całej 

Polsce rok miłoszowski, 

będący upamiętnieniem 

setnej rocznicy urodzin 

noblisty. Licznie zgroma-

dzona publicznośd mogła 

wysłuchad recytatorów z 

kilku klas. Mimo tremy, 

artyści zaskarbili sobie 

sympatię publiczności. 

Umiejętności recytator-

skie oceniało jury w skła-

dzie: Beata Mazurkie-

wicz, Edyta Kosyl i Moni-

ka Jastrzębska.   Po burz-

liwych obradach zadecy-

dowano, że najlepsza 

była Malwina Żuk, która 

przedstawiła wiersz 

„Ballada”.  Drugie miej-

sce zajęła Iza Niedziółka, 

zaśpiewała  piosenkę z 

płyty Stanisława Sojki do 

słów wiesza „Zapomnij”.  

Laureatki  będą reprezen-

towad naszą szkołę na 

etapie międzyszkolnym 10 

listopada.  Życzymy sukce-

sów i trzymamy kciuki.  

        Ewelina Wiszniewska       



4   SPIĘCIE X GAZETKA SZKOLNA 

 

Jesień 
Królestwo Jesieni 

Jesieo, jedna z czterech 
podstawowych pór roku 
w przyrodzie w strefie 
klimatu umiarkowanego. 
Jesieo astronomiczna 
rozpoczyna się w momen-
cie równonocy jesiennej i 
trwa do przesilenia zimo-
wego. W Polsce rozpoczy-
na się ona 23 września. W 
przyrodzie zachodzi wiele 
zjawisk: w świecie roślin i 
zwierząt jest to okres gro-
madzenia zapasów przed 

kolejną zimą. Na przeło-
mie lata i jesieni częśd 
zwierząt przenosi się do 
cieplejszych stref klima-
tycznych. 

Jesienią liście drzew 
zmieniają kolor, by w 
koocu opaśd przed zimą, 
a najgrubsze części zielo-
ne roślin ulegają zdrew-
nieniu. Rośliny wielolet-
nie gromadzą substancje 
zapasowe w korzeniach, 
a jednoroczne usychają. 

Jesienią wieczory stają 
się dłuższe, a więc warto 
pomyśled o tym, by do-
brze zorganizowad sobie 
czas, poświęcid chwilę na 
rzeczy zarówno miłe jak i 
pożyteczne. 

Aby nie dad się dopaśd 
sezonowej depresji, która 
jest coraz częstszym zja-
wiskiem w naszych cza-
sach, przyda się odrobina 
poezji z jesienną melan-
cholią w tle.... 

Jak nie kochać jesieni... 

Jak nie kochad jesieni, jej babiego lata, 
Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu taoczących. 
Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły, 
Czekając na swych braci, za morze lecących. 

Jak nie kochad jesieni, jej barw purpurowych, 
Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych. 
Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc, 
Kojąc w twym słabym sercu, codzienne zgryzoty. 

Jak nie kochad jesieni, smutnej, zatroskanej, 
Pełnej tęsknoty za tym, co już nie powróci. 
Chryzantemy pobieli, dla tych, których nie ma. 
Szronem łąki maluje, ukoi, zasmuci. 

Jak nie kochad jesieni, siostry listopada, 
Tego, co królowanie blaskiem świec rozpocznie. 
I w swoim majestacie uczy nas pokory. 
Bez słowa na cmentarze wzywa nas corocznie. 

    Tadeusz Wywrocki 
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      L A B S O R P C J A 
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      K I N I S K L D Z A 

      K P N A E M A E U Ł 

      O R O Z T I A C I P 

      A D S D W Y N N T I 

C H A R A K T E R Y Z A C J A A 

H A L G I S L Z W W S A Y Z K T 
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I Y Ó P O D T A R C I E O C A A 

L R W T K N Y T S N I T N F Z J 

K I K Ó O O K W Y G U S E I E E 

A A A K D B A N I A L U K I E R 

Absorbcja 

Altówka 

Ancymonek 

Asyria 

Autorka 

Banialuki 

Bosmanat 

Charakteryzacja 

Chwilka 

Drwienie 

Giemza 

Instynkt 

Jezuita 

Kontrwywiad 

Królikarnia 

Lekkoatletyka 

Leszek 

Lunatyczka 

Luteranizm 

Małpiatka 

Podtarcie 

Puder 

Szofer 

Wpust 

Wywód 

Zacisk 

W
YKREŚ

LA
NKA 

Na przerwie 
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Kulturalny październik 

Droga młodzieży, w 
październiku siedleckie 
ośrodki kultury proponują 
nam wiele ciekawych 
przedstawieo i koncer-
tów. Zachęcamy do wzię-
cia udziału w  tych impre-
zach: 

10października, o godzi-
nie 17.00 i 20.00 spektakl 
Goło i wesoło Scena Tea-
tralna CKiS, tego samego 
dnia w klubie PeHA wie-
czór poezji Pauliny Przy-
wuskiej i Adama Świer-
czewskiego. 

11października o godzinie 
19.00 spektakl Carmen, 
Scena TeatralnaCKiS 

14października o godzinie 
19.00 koncert grup Upst-
ream oraz PodobaMiSię, 
Sala widowiskowa Podla-
sie 

19pażdziernika Koncert 
na jesieo, Sala Biała ul. 
Pułaskiego 6 

21października o godzinie 
18.00 koncert Zaduma, 
Sala Biała 

 

22października o godzi-
nie  

19.00 koncert zespołu 
Sami w klubie PeHA 

24października o godzi-
nie 19.00 wieczór poet-
ycki Zamknięte w sło-

wach, Klub PeHA (wstęp 
wolny) 

26października o godzinie 
20.30 koncert z cyklu Bal-
lady i Romanse Limes 

Katarzyna Marciszewska 
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Ty i jesień... 

Na ziemi jesieo wietrzna konary drzew pochyla, 
Perełki chmur po niebie jak na różaocu goni. 
W ogrodach Twoich oczu kołyszą się motyle, 
W pasiekach ust Twych słodkich rój miodno-złoty dzwoni. 

Już spłonął po zagrodach rumieniec jarzębiny 
I dzwonki kulek srebrnych nie toczą nad przełęczą, 
Ale gdy moje oczy ku Twoim oczom skłonię - 
Dzwonkami, jarzębiną jesienne dnie me dźwięczą. 

Panienko moja dobra, która na czoło ciche 
Pieszczotą dłonie zsyłasz jak ptaki najłaskawsze, 
Najsmutniejszemu z ptaków, co w moich piersiach bije, 
 W ogrody oczu pozwól zabłąkad się na zawsze. 

     Jerzy Liebert 

Życie jak jesieo, coś w nim z błysków lata 
Z uśmiechów słooca przez mgły i szarugi 
Ze złotawych błysków wśród szarego świata 
Z kwiatów co nigdy nie kwitną raz drugi 

    Magda Bareja  
    Karolina Krzyżanowska 
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Pokój dla Czeczenii 

21 września w naszym 
mieście zorganizowano 
uroczyste obchody XX 
rocznicy ogłoszenia nie-
podległości przez Cze-
czeoską Republikę Iczke-
ria.  Sala  „Podlasie” wy-
pełniła się przede wszyst-
kim  młodzieżą. Elektryk 
reprezentowany był przez 
klasę 2 clo .Po oficjalnym 
początku i przemówie-
niach  wygłoszonych przez  
przedstawiciela rządu 
Aslanbeka Kekharsaeva, 
prezydenta miasta Siedlce 

Wojciecha Kudelskiego 
oraz innych zaproszo-
nych gości, mogliśmy 
uczestniczyd w części 
artystycznej. Przywołano 
historyczny moment 
podpisania traktatu po-
kojowego pomiędzy Ro-
sją, a Czeczenią, wręczo-
no pamiątkowe dyplomy 
i medale. Na koocu spo-
tkania obejrzeliśmy wy-
stęp dziecięcego zespołu 
tanecznego "Vainakh" 
oraz koncert piosenek w 
wykonaniu Dominiki 

Świątek, Leszka Czajkow-
skiego i Przemysława Bo-
gusza. To był niezwykły 
dzieo, dzieo, w którym 
mogliśmy odbyd egzotycz-
ną podróż na Zakaukazie, 
do Czeczenii, pięknego, 
ale zapomnianego przez 
świat miejsca, gdzie prze-
moc i śmierd wciąż zbiera-
ją swoje żniwo. 

                           pp 
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Bitwa Warszawska 
Bitwa Warszawska 

 

Bitwa stoczona od 13 
do 25 sierpnia 1920 roku, 
podczas wojny polsko-
bolszewickiej, została 
uznana za osiemnastą , 
przełomową w dziejach 
świata potyczkę. Dzięki 
wygranej Polski zachowa-
liśmy niepodległośd i za-
hamowaliśmy rozprze-
strzenianie się komuni-
stycznej rewolucji na za-
chód Europy. 

Warszawska bitwa roz-
poczęła się 13 sierpnia 
obroną wschodnich 
przedpoli Warszawy i pół-
nocno-wschodnich granic 
Modlina. Jednak siły pol-
skie zostały zmuszone do 
wycofania się w rejon 
Radzymina. Obrona trwa-
ła do 14 sierpnia przecho-
dząc z działao obronnych 
w zaczepne. 

15 sierpnia 203. Pułk 
Ułanów zdobywa sztab 4. 
armii sowieckiej w Ciecha-
nowie, a z nim  kancelarię 
armii, magazyny oraz jed-
ną z dwóch radiostacji , 
uniemożliwiając poprzez 

zagłuszanie sowieckich 
komunikatów kontakt z 
Mioskiem , skąd otrzymy-
wano rozkazy. 

Do 16 sierpnia trwały 
działania obronne na 
kierunku warszawskim . 
Po tym nastąpiło kon-
trnatarcie 5 Dywizji Pie-
choty i 1 Brygady Kawa-
lerii dowodzonej przez J. 
Piłsudskiego, przełamała 

ona linie obronne wroga 
przedostając się na tyły 
wojsk nieprzyjaciela. 
Przez najbliższe dni wy-
zwalano kolejne miejsco-
wości a siły radzieckie 
zostały zmuszone do od-
wrotu. 

                                                                                     
Dorian Rzewuski 

Polski plakat rekrutacyjny z 1920  
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Kino historyczne 
Kino historyczne 

     "1920 Bitwa Warszaw-
ska" to zrealizowany w 
technice 3D imponujący 
fresk historyczny o jednej 
z najważniejszych bitew w 
dziejach świata. To jedyna 
od XVII wieku zwycięska 
bitwa stoczona samo-
dzielnie przez Polaków 
(13-25 sierpnia 1920 ro-
ku), która zadecydowała o 
losach wojny. 

     Najnowsze dzieło Je-
rzego Hoffmana to wyso-
kobudżetowa produkcja, z 
rozmachem ukazująca 
zmagania wojenne. To 
również rozgrywająca się 
na tle historycznej zawie-
ruchy ujmująca historia 
miłosna, w gwiazdorskiej 
obsadzie. 

     Akcja rozpoczyna się w 
Warszawie, w 1920 roku. 
Jan (Borys Szyc), poeta i 
kawalerzysta, po otrzyma-
niu rozkazu wyjazdu na 
front polsko-bolszewicki, 
oświadcza się swojej na-
rzeczonej Oli (Natasza 
Urbaoska), aktorce teatru 
rewiowego. Ślubu udziela 
młodym ksiądz Ignacy 
Skorupka (Łukasz Garlic-

ki). Podczas walk Jan 
trafia do niewoli. Jego los 
leży w rękach czekisty  
Bykowskiego (Adam Fe-
rency), który ucieleśnia 
okrutne oblicze bolsze-
wickiej rewolucji. Histo-
ria znajdzie finał w wiel-
kiej bitwie, która na zaw-
sze odmieni nie tylko losy 
Jana i Oli, ale całej dwu-
dziestowiecznej Europy. 
Obok bohaterów fikcyj-
nych na ekranie pojawia-
ją się także postacie hi-
storyczne: marszałek 
Józef Piłsudski (Daniel 

Olbrychski), generał Tade-
usz Rozwadowski (Marian 
Dziędziel), pułkownik 
Wieniawa-Długoszowski 
(Bogusław Linda), a także 
Włodzimierz Lenin i Józef 
Stalin. Reżyserowi udało 
się odtworzyd atmosferę 
lat 20. ukazując wielki 
patriotyzm i heroiczny 
wysiłek pokolenia naszych 
przodków. 

Paulina Olszewska 
Dagmara Bryzek 

Plakat „1920 Bitwy Warszawskiej” 
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W dniach 7-9 października odbył się w Siedlcach X Ogólnopolski Festiwal Śpiewa-
jących Poezję „RECITAL” .To prawdziwe święto sztuki, piękny poetycki  spektakl ,w 
którym główne role grają artyści o różnych osobowościach. Ich recitale są pełne 
buntu i zadumy nad sensem życia, tak jak występ Piotra Dąbrówki, lub zmysłowe jak 
piosenki wykonane przez Lenę lepiarczyk .Każdy dzieo uświetniali znakomici artyści. 
Na scenie Centrum Kultury i Sztuki podziwialiśmy Szymona Zychowicza, Piotra Woź-
niaka, Piotra Bukartyka i Waldemara Malickiego .Grand Prix zdobyła Dominika Bara-
bas. 

 
 Katarzyna Marciszewska;-) 

Recital 



8   SPIĘCIE X GAZETKA SZKOLNA 

 

Dzień Chłopaka 

Co roku, 30 września 
obchodzimy Dzieo Chło-
paka. To doskonała okazja 
do tego, byś mogła wrę-
czyd drobny upominek 
swojemu mężczyźnie 
(koledze, chłopakowi, 
synowi, mężowi), zacie-
śnid wspólne relacje oraz 

wspaniale się bawid. 

Co robid w Dzieo Chłopa-
ka? 

 

W naszym artykule 
znajdziecie, drogie panie, 
kilka rad, aby ten dzieo 
pozostał  dla waszych 

mężczyzn niezapomniany. 
Jeśli chcesz uszczęśliwid, 
zarówno małego jak i du-
żego chłopca, powinnaś 
odnieśd się do typu jego 
osobowości. Pomogą Ci w 
tym poniższe informacje: 

 
1. Wielbiciel natury - jeśli 
Twój mężczyzna uwielbia 
przyrodę, wybierzcie się 
na długi spacer,  zawsze 
możecie zabrad ze sobą 
kocyk, ciepłe swetry i coś 
na przekąskę. 

 
2. Typowy domator - do-
brze wiesz, że Twój Chło-
pak najlepiej czuje się we 
własnych czterech kątach. 
Nie wyciągaj go nigdzie na 
siłę, przygotuj miłą nie-
spodziankę w domu. 

 
3. Intelektualista - łatwo 
nie będzie, ale musisz się 
postarad. Zorganizuj ja-
kieś fajne gry i zabawy na 
myślenie, zastanów się, 
co najbardziej wciąga 
twojego mężczyznę. 
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4. Amator jedzenia - jak 
ogólnie wiadomo, najpro-
ściej "przez żołądek, do 
serca". Kulinarnych pomy-
słów, również tych na 
Dzieo Chłopaka jest na-
prawdę wiele, więc pokaż, 
na co cię stad. 

 
5. Maniak komputerowy - 
jeśli Twój mężczyzna, w 
przeciwieostwie do Cie-
bie, nie może żyd bez 
komputera: codziennie 
surfuje po Internecie i 
uwielbia gry komputero-
we, zafunduj mu wyjście 
do salonu gier. 

6. Typ sportowca - Twój 
mężczyzna zażywa dużo 
ruchu, dwiczy, jest wy-
sportowany? Tylko po-
zazdrościd! Zaproponuj 
mu wyjście na siłownię 
albo do klubu fitness i 
podwiczcie razem. 

 
     A wam wszyst-
kim ,drodzy Panowie, w 
imieniu całej redakcji 
"Spięcia" chciałybyśmy 
złożyd najserdeczniejsze 
życzenia szczęścia, zdro-
wia pomyślności, zero 
smutków i przykrości, 

spełnienia wszystkich 
marzeo i niezapomnia-
nych wrażeo. 

 

Joanna Dziewulska 
Monika Chojecka 


