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„Naukę uprawiać, a nie kochać ludzi,   

to zapalać lampę, zamykając oczy…” 
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Z życia szkoły 

Dzień nauczyciela  

wej.  
Uczniowie wymieniali 

bardzo wielu różnych na-
uczycieli a my wyłoniliśmy 
spośród nich tych najbar-
dziej lubianych. Faworytem 
okazał się pan Łukasz 

Jóźwiak, który uczy WOK-u, 
zaraz po nim uplasowała się 
nauczycielka geografii pani 
Krystyna Ślaz, dużym powo-
dzeniem cieszyli się również 
nauczyciele: pan Marek 
Pleszczyński, pani Agnieszka 
Golec, pan Włodzimierz 

Michalak i pan Denis.  
Gratulujemy wspaniałym 

nauczycielom naszej szkoły! 
Tak naprawdę wszyscy za-
sługują na pierwsze miejsce. 
Życzymy dalszych sukcesów 
w pracy z mło-
dzie żą  ora z  
d z i ę k u j e m y 
uczniom, którzy 
zgodzi l i  si ę 
wziąć udział 
w naszej ankie-
cie. 

 

Ulubieńcy uczniów 

Z okazji zbliżającego się 
Dnia Nauczyciela w naszej 
szkole została przeprowadzo-
na ankieta, w której pytaliśmy  
uczniów o ulubionego nauczy-
ciela. Przepytaliśmy równo 
100 uczniów liceum, techni-
kum, a także szkoły zawodo-

N ajserdeczniejsze ży-
czenia, wszelkiej 

pomyślności, satysfakcji i poczu-
cia ważności wykonywanego za-
wodu. Dzięki Państwa zaangażo-
waniu oraz konsekwencji w na-
uczaniu jesteśmy coraz lepiej 
przygotowani do wyzwań, jakie 
niesie dzisiejszy świat.  W tym 
wyjątkowym dniu życzymy zdro-
wia, optymizmu i cierpliwości w 
dążeniu do celu, jak również 
uśmiechu każdego dnia.  

 
 Uczniowie 
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Wydarzenia 

Pierwsze koty za płoty. 
Piątek ,1 października, 

jesienny nieco ponury 
dzień, ale nie dla pierwszej 
clo. 

Dziś jedziemy na wy-
cieczkę. Kierunek Lublin. 
Wszyscy gotowi na dzień 
pełen wrażeń. 

Lublin wita nas maleń-
kim kapuśniaczkiem. Pogo-
da w sam raz aby zwiedzić 
muzeum, obóz koncentra-
cyjny na Majdanku. To 
miejsce, gdzie rozegrała się 
tragedia tysięcy zamordo-
wanych i męczonych więź-
niów z całej Europy. Wraz 
z nami kilkusetosobowa 
grupa młodzieży z Izraela 
słucha opowieści przewod-
ników  o selekcji, numerach 
więziennych, komorach 
gazowych i krematoriach. 
Czy to możliwe, że to się 
naprawdę wydarzyło ? Nasz 
los dla was przestrogą- taki 
napis widnieje na kopule 
mauzoleum na Majdanku. 

Następny punkt wy-
cieczki to Zamek lubelski. 
Zadziwiające, ja k nie-
wdzięczną rolę przyszło 

pełnić tej znanej w mieście 
budowli. Od czasów car-
skich aż do lat pięćdziesią-
tych,zamek był więzieniem, 
zniszczony i ograbiony, 
pozbawiony dawnej świet-
ności, stał się ponurym miej-
scem na mapie Lublina. 

Dziś można tam oglądać 
ciekawe wystawy, obrazy, 
meble, wśród których na 
uwagę zasługują stół z czar-
cią łapą i szafa gdańska 
z pięknego dębowego drew-
na. 

Najbardziej niezwykłą 
perełką jest jednak kaplica 
Świętej Trójcy z pięknymi 
bizantyjskimi polichromia-
mi. 

Opuszczamy zamek,aby 
spacerowym krokiem wyru-
szyć na starówkę. Urocze 
kamieniczki z klimatem. 
Dziś przyjechali pierwsi 
studenci, wszak to początek 
roku akademickiego... 

Idziemy coś zjeść 
a wieczorem „Makbet” 
w Teatrze Osterwy i powrót 
do zapłakanych deszczem 
Siedlec… 

B.M. 

Podróże kształcą 
Drodzy uczniowie ELEK-

TRYKA,  październik będzie 
miesiącem pełnym atrakcji 
kulturalnych i rozrywkowych. 

 
14października, godz. 

10.00 odbędzie się: 
VIII Konkurs Recytatorski 

Poezji i Prozy Karola Wojtyły-
Jana Pawła II 

„SŁOWO – DAR I TA-
JEMNICA” 

(Muzeum Regionalne w 
Siedlcach, ul, Piłsudskiego 1) 

 
15 października, godz. 

19.00 
nabór do grup koncertują-

cych Zespołu Pieśni i Tańca 
Ziemi Siedleckiej im. A. Siw-
kiewicz „CHODOWIACY” 

Zapraszamy gimnazjali-
stów, licealistów, oraz studen-
tów (Szkoła Podstawowa nr 12 
ul. Unitów Podlaskich 16) 

 
24 października, godz. 

16.00 
W ramach XII Festiwalu 

Nauki i Sztuki w Siedlcach 
Koncert Andrzeja i Mai 

Sikorowskich (Sala Podlasie, 
ul. Sienkiewicza 63) 

 
 29 października, godz. 

19.00 
Koncert siedleckich dino-

zaurów rocka GITARIADA 
 
A to nie wszystkie atrakcje. 

Odbędzie się również Pokaz 
Tańca Towarzyskiego zespołu 
ze szkoły Carodance , to wyda-
rzenie będzie miało miejsce 
15.10.2010.   

Kulturalny  
      Październik 
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Wydarzenia 

Dzień Chłopaka to 
święto obchodzone 30 
września, popularne wśród 
uczniów i studentów. Pew-
nie niektórych zastanawia 
to, skąd się wziął Dzień 
Chłopaka. Otóż powstał on 
prawdopodobnie przez 
analogię do Dnia Kobiet. 
Aby panowie nie byli po-
krzywdzeni, by panie mo-
gły im się odwdzięczyć za 
pamięć i upominki. Święto 
to zyskuje coraz większą 
popularność na świecie. 
Historia Dnia Chłopaka jest 
bardzo krótka. Istnieje ono  
zaledwie od 1999r.  Dlate-
go też nie ma jeszcze usta-
lonej jednolitej daty dla 
całego świata. Przy-
kładowo na Malcie 
obchodzi się ten 
dzień 7 lutego, a na 
Ukrainie i w Rosji 
23 lutego. 

Dzień chłopaka 

Dziś wybaczcie nam dziewczętom, 
bo jest przecież wasze święto. 
Dla nas książki, ciężka praca, 
Nic nie znaczą w Dzień Chłopaka. 
W dniu dzisiejszym, uroczystym, 
Chce być każda mądrym, bystrym 
I pamiętać o chłopakach, 
O ich świecie, o ich latach. 
Aby nie zapomnieć dzisiaj, 
Każda z nas chce o coś spytać, 
Co by każdy z was chciał dostać, 
Uwzględniając tez riposta. 
Skoro dzisiaj świętujemy, 
To się uczyć nie będziemy. 
Więc naukę zostawiamy 
I życzenia wam składamy. 
Abyście piękni i mądrzy byli 
I radośnie, w podskokach do szkoły pędzili. 
Pomyślności, szczęścia, zdrowia, 
To od siebie każda doda. 
Gdy uczennicom się przypomni, 
To wam kupią prezent skromny. 
My dziś o was pamiętamy, 
Dlatego coś dla was mamy. 
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Na luzie 

Blondynki w odwrocie 
nie martwcie się, 
z n a j d z i e c i e 
w naszej szkole 
"grupę popar-
cia", 
nie stanowi ona 
dużej liczby 
chłopców uczę-
szczających do 
Elektryka, 
zawsze przecież 
możecie się stać 
b r u n e t k a m i . 
D z i ę k u j e m y 
wszystkim pa-
nom za udziele-
nie odpowiedzi . 
Czekajcie na 
kolejne pytania 
skierowane do 
was ;]. 
 

Daria Kołtun 

Podobno mężczyźni 
wolą blondynki. Czy 
rzeczywiście tak jest? 

Możliwe, że wielu 
z panów ma różne miłe 
wspomnienia związane 
z jakąś atrakcyjną blon-
dynką. Jasny kolor wło-
só w  k o ja rz y s ię 
z  m ł o d o ś c i ą 
i niewinnością. Złoto-
włose dziewczyny spra-
wiają wrażenie 
b e z r a d n y c h , 
łagodnych .Być 
może tak jest. 

Blondynki na 
ogół są nieśmia-
łe oraz nie tak 
pewne siebie jak 
brunetki. 

Jak wynika  
z sondy przepro-

brunetki mając 79% po-
parcia naszych panów 
otrzymały dziewczęta 
o ciemnym kolorze wło-
sów. 

Ale blondynki, 

wadzonej w na-
szej szkole, ku 
naszemu zdzi-
wieniu bitwę 
wygrały jednak 
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Na luzie 

Jesień. To, nie lubiana 
przez wielu z nas pora 
roku, kojarząca się 
z chłodnym 

 powietrzem i krótszy-
mi dniami. Jest ciemno, 
smutno i często czujemy 
się samotnie. 

Ale wcale nie musi tak 
być... Jesień to czas zmian. 
Jak zawsze, kiedy nastaje 
nowa pora roku, zmienia 
się świat wokół nas. Jesien-
ne drzewa, złote kolory to 
coś naprawdę pięknego. To 
dzięki nim ta pora roku 
jest wyjątkowa.  

 
Precz z jesienną 
chandrą! 

Wieczory nie muszą być 
długie i nudne. Można je 
spędzić tak, aby pozostawiły 
wspomnienia udanych im-
prez i doskonałego relaksu. 
Sposobów na zwalczenie 
jesiennej depresji jest wiele. 
Każdy musi wybrać coś 
odpowiedniego dla siebie.                                                                 
My podpowiadamy, jak 
poradzić sobie z ponurym 
nastrojem: 

Po pierwsze– pozy-
tywne myślenie 

Choć jesienią wszystko 
wydaje nam się o wiele trud-
niejsze, to jednak warto 
postarać się myśleć pozy-
tywnie. Wystarczy spróbo-
wać znaleźć w każdej sytu-
acji jakąś pozytywną stronę. 
Przekonać siebie, że nie 
wszystko jesienią traci sens, 
wytłumaczyć sobie, że ta 
chwilowa mała depresja już 
wkrótce minie. 
Po drugie - wyjdź do 

ludzi! 
Siedząc bezczynnie 

i samotnie w domu, łatwo 
popadamy w melancholię. 
Telewizor się znudził, Inter-
net też, dom posprzątany... 

nie wiemy, co już ze sobą 
zrobić. Może warto odświe-
żyć znajomości lub umówić 
się na wieczór z przyjaciół-
mi? Wspólne spędzanie 
wolnego czasu wpływa po-
zytywnie na nasz nastrój . 
Warto otaczać się wesołymi 
ludźmi i czerpać od nich 
energię i optymizm. Rozmo-
wa, wysłuchanie drugiej 

Jesień radość niesie 
osoby, towarzyszenie jej 
stanowi dobre lekarstwo 
w trudniejszych chwi-
lach. 
Po trzecie - zwiększ 
aktywność fizycz-

ną! 
Spacery, rower, rolki, 

bieganie, pływanie, aero-
bik, siłownia, wspinacz-
ka, gimnastyka... Jest 
wiele możliwości. Najle-
piej jest ćwiczyć na świe-
żym powietrzu. Trening 
nie powinien być krótszy 
niż 30 minut. Dobrze jest 
ćwiczyć minimum trzy 
razy w tygodniu. Może-
my także do aktywności 
zachęcić znajomych         
– będzie nam raźniej, 
a i przebywanie z bliski-
mi osobami wzmacnia 
więzi. Podczas wysiłku 
fizycznego również do-
chodzi do wzrostu endor-
fin, które warunkują nam 
dobry humor i samopo-
czucie. 
Po czwarte - opty-
mizm, uśmiech, 

życzliwość… 
Postaraj się znaleźć 

w jesieni coś pozytywne-
go, mimo że pogoda nie 
napawa nas dobrym hu-
morem. Niezawodnym 
sposobem na zły humor 
jest uśmiech i okazywa-
nie życzliwości ludziom. 
Warto zdobyć się na 
minimum ludzkich ge-
stów: „śmiech to zdro-
wie”, a pomoc i poświę-
cenie czasu innym dają 
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Na luzie 

W barwach jesieni 

poczucie bycia komuś po-
trzebnym. 

Powyższe strategie 
walki z jesienną chandrą 
mogą naprawdę pomóc. 

Warto więc skorzystać 
z naszych rad. 

Jednak najłatwiejszym 
sposobem na emocjonalny 
“dołek” jest uśmiech. Gdy 

każdy jest   uśmiechnięty, 
od razu lepiej się żyje. Żad-
ne inne metody nie są tak 
skuteczne. Dodatkowo pole-
cam kostkę czekolady 
a wiosna ,jak co roku, na-
dejdzie niepostrzeżenie.  

 
Joanna Dziewulska 

Spójrz na liści kolorowych chmary 
Jak zaczarowane z drzew spadają 
Są to piękne jesienne czary 
Co roku się odradzają 

Odlatują ptaki, zasypiają motyle 
A pod stopami szeleszczą liście 
Rumiane jabłka spadną za chwile 
Nim wzejdzie słońce mgliście 

Jesienny wiatr tak pięknie śpiewa 
Bo to jesień nuty pisze 
Słońce z miodu nas ogrzewa 
A wiatr Ziemię ukołysze… 

 
 

Malwina Edyta Żuk  

Jesień to najwybitniejszy malarz świata 
Wieloma kolorami krajobrazy maluje 
Barwami zachwyca nas przez lata 
Niezwykłość tęczy naśladuje 
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Na luzie 

Witam w kąciku mu-
zycznym! Jeśli pragniesz 
zaczerpnąć informacji na 
temat tego, co w świecie 
muzyki wydarzyło się 
w ostatnim czasie, jest to 
miejsce dla ciebie czytelni-
ku. 

Właśnie tutaj znajdziesz 
zestawienie kilku najbar-
dziej ekscytujących premier 
muzycznych. 

Miesiąc wrzesień obfito-
wał w ciekawe premiery, oto 
najciekawsze z nich: 

 
Linkin Park – „A  
Thousand Suns” 

Niegdyś nu-Metalowy 
zespół, odchodzi od ciężkich 
gitarowych riffów z małym 
dodatkiem dźwięków elek-
tronicznych i zamienia je 
miejscami. Nowa płyta for-
macji zawiera głównie mu-
zykę elektroniczną, gdzie 
gitara i inne tradycyjne in-

strumenty występują 
jako dodatek. Dla fa-
nów zespołu jest to na 
pewno ujma, jednak 
dzięki temu zabiegowi 
zespół może zyskać 
rzesze nowych wielbi-
cieli ,którym nowy styl 
się spodoba. Premiera 
światowa miała miejsce 14 
września, zaś w Polsce 13. 
Hurts – „Happiness” 

S yn t h p op ow y d u e t 
z wysp podbija serca słucha-
czy, wraz ze swoim debiu-
tanckim krążkiem zatytuło-
wanym „Happiness”. Jest to 
połączenie syntezatorowej 
muzyki z typowym dla utwo-
rów popowych wokalem. 
Brzmienie płyty utrzymane 
jest w nieco depresyjnych 
klimatach, przez co tytuł 
albumu nabiera całkowicie 
sarkastycznego znaczenia. 
”Happiness” swą premierę 
miał 6 września. 

 
Soundgarden – 
„Telephantasm” 

Po trzynastu latach grun-
ge’owa kapela z „Wielkiej 
czwórki z Seattle” wydaje 
płytę która upamiętnia 13 lat 
działalności zespołu w latach 
‘84-’97. Album kompilacyj-
ny składa się głównie z wy-
branych utworów pochodzą-
cych z wcześniejszych 6 płyt 
studyjnych, plus premierowa 
piosenka „Black Rain”. Jest 
to o tyle ważna premiera, że 
dzięki niej możemy zapoznać 

się z najlepszymi utworami 
kapeli kupując jeden krą-
żek. Premiera miejsce 
miała 28 września. 
2 Pac – 
„Shakurspeare” 

Tak, dobrze widzicie. 
Wyszła nowa płyta 2 Pac-
’a. Rapera zmarłego tra-
gicznie w 1996 roku. No-
wy krążek to zbiór piose-
nek z początkowej kariery 
artysty, kiedy to Shakur 
miał zaledwie 16 lat i do-
piero uczył się sztuki rapo-
wania.. Album wychodzi 
w 13 rocznicę śmierci 
muzyka, czyli 13 września. 

Były to najciekawsze 
premiery września, posta-
rałem się by rodzaje muzy-
ki były dość zróżnicowane, 
tak więc mamy elektro-
niczny Linki Park. Hurts, 
czyli brzmienia z pograni-
cza popu. Rockowy krążek 
Soundgarden a na dokład-
kę płyta upamiętniająca 
legendę rapu. 

Damian Perka 

Kącik muzyczny 
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Usunąć nieskończoność 
Na luzie 

Jak można wypić 
szklankę wody w nieskoń-
czenie długim czasie? Jest to 
czynność bardzo prosta, 
szczególnie przydatna dla 
tych, którzy chcą długo pić 
coś (niekoniecznie wodę, 
np.: roztwór etanolu), czego 
mają mało, przez dostatecz-
nie długi czas. Najpierw 
nalewamy sobie pół szklanki 
wody (czy innego płynu) 
i wypijamy ją. Potem nale-
wamy sobie ćwierć szklanki. 
I też wypijamy. Dalej nale-
wamy 1/8 i wypijamy, i tak 
dalej: 1/16, 1/32, i kolejne 
odwrotności kolejnych po-
tęg dwójki. Oczywiście nie 
zdążymy tego zrobić 
w skończonym czasie, bo 
zawsze będzie istniała mała 
część wody, której jeszcze 
nie wypiliśmy. Można po-
wiedzieć, że całą szklankę 
wody wypijemy dopiero 
w nieskończoności. 

Okazuje się, że tak wła-
ściwie nawet gdy normalnie 
pijemy wodę, to przecież 
istnieje moment, w którym 
wypiliśmy dokładnie poło-
wę, a potem kolejną ćwiart-
kę, potem jeszcze 1/8 i tak 

dalej. Więc jak to się 
dzieje, że potrafimy 
nieskończenie wiele części 
płynu wypić w skończonym 
czasie? 

Tego typu paradoksy nie 
są najnowsze. Grecki filozof, 
Zenon z Elei, wymyślił wię-
cej takich paradoksów: dy-
chotomii, Achillesa, strzały 
i stadionu. Paradoks dychoto-
mii jest bardzo podobny do 
przedstawionego wyżej, jed-
nak problemem jest przebie-
gnięcie przez gońca określo-
nego dystansu. Tak samo 
jak tu, musi on przebiec 1/2 
i 1/4 i 1/8 i ... i 1/n² odcin-
ków, więc jest ich nieskoń-
czenie wiele, więc jak może 
to zrobić w skończonym 
czasie? Dokładniej powiemy 
o paradoksie strzały. 

Wyobraźmy sobie strza-
łę, która jest wystrzeliwana 
na początku trasy, po dotar-
ciu do celu będzie się znaj-
dować na końcu trasy. A 
gdzie była w czasie pokony-
wania trasy? Oczywiście po 
1/5 czasu będzie się znajdo-
wała w 1/5 trasy. A w 4/9 
będzie się znajdowała w 4/9 

trasy. Właściwie, to w 
każdej chwili lotu 
będzie się znajdowała 
w konkretnym punk-

cie. Więc skoro strzała w 
każdej chwili stoi w konkret-
nym punkcie, to kiedy prze-
bywa trasę? Niemożliwe, 
żeby w każdym punkcie  
stała, i poruszała się! 

Jakie jest wyjaśnienie 

tych paradoksów? Bardzo 
łatwo jest udowodnić, 
czego nie będę tu czynił, 
że suma typu: 1/2 + 1/4 + 
+ 1/8 + 1/16 + ... jest skoń-
czona, wynosi dokładnie 
jeden. Więc czas niezbęd-
ny do pokonania takiej 
nieskończonej sumy odcin-
ków, też jest skończony. 
A co ze strzałą? Mylone 

jest tu pojęcie położenia 
chwilowego i prędkości 
chwilowej. To pierwsze 
jest proste do zdefiniowa-
nia, jest to, oczywiście 
w dużym uproszczeniu, 
punkt, w którym się znaj-
duje ciało w danym mo-
mencie. A żeby znać pręd-
kość, trzeba rozważać 
stosunki bardzo krótkich 
odcinków drogi i czasu - 
nie można stwierdzić, czy 
ruch istnieje znając w da-
nej chwili tylko położenie 

+ 
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Na luzie 

Wszyscy pamiętamy 
majową i czerwcową po-
wódź. Mamy przed oczami 
widok zalanych aż po dachy 
domów, przestraszonych 
zwierząt i ewakuowanych 
ludzi. Potem ogromne 
zniszczenia i próba powrotu 
do normalnego życia. Po-
moc płynęła z całej Polski. 
Również Siedlce zorganizo-
wały akcję zbiórki darów 
dla powodzian. Wzięło 
w niej udział wielu miesz-
kańców, dzięki ich ofiarno-
ści udało się podarować 
poszkodowanym mieszkań-
com gminy Wilków mate-
riały budowlane, meble, 
sprzęt AGD, odzież pościel 
i środki czystości. 

Serce dla powodzian 
Do akcji przyłączyli się 

wolontariusze, uczniowie 
siedleckich szkół oraz harce-
rze. Wartość pomocy to 

kilkadziesiąt tysięcy złotych. 
Dziękujemy!                                             

B. M. 

ciała - trzeba też wiedzieć, 
co się z nim działo chwilę 
wcześniej i chwilę później. 
A w rozumowaniu tym 
założono, że jeśli położenie 
strzały jest dobrze określo-
ne, to jej prędkość jest zero-
wa. 

Czasami jednak można 
spotkać się z nieskoń-
czonością w cztery 
oczy. Na przykład 
w kwantowej teorii 
oddziaływań elektro-
słabych. Niestety trud-
no mi powiedzieć, 
o czym właściwie ona 
jest, ale pojawia się w 
niej dość dużo nie-
skończonych wielko-
ści. Fizycy, żeby móc 

cokolwiek obliczyć, wcale 
ich nie traktują inaczej. Uda-
ją, że nic nie wiedzą o ich 
nieskończoności i je ładnie 
skracają. To tak, jakby 
chcieć podzielić nieskończo-
ność przez dwie nieskończo-
ności. Wiadomo, że wyjdzie 2n² 

1/2, choć to bardzo naciąga-
ny przykład, i nie jest mate-
matycznie poprawny. 

A jeśli kiedyś nie bę-
dziesz wiedział, jak sobie 
poradzić ze szklaneczką 
pewnego płynu, który można 
pić w nieskończoność, mu-
sisz odwołać się do polskich 
tradycji narodowych. 

 
Remigiusz Lewandowski  
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Nasze pasje 

Wielkimi krokami 
zbliżał się ten moment, na 
który czekali fani sportu 
na całym świecie. W sobo-
tę rozpoczął się najważ-
niejszy siatkarski turniej 
świata. Na parkietach 
w słonecznej Italli, gdzie 
na co dzień rozgrywane są 
mecze najlepszej siatkar-
skiej ligi świata, wystąpi 
24 drużyn. Wśród tych 24 
ekip zobaczymy również 
reprezentację Polski, która 
po zdobyciu mistrzostwa 
Europy jest stawiania 
w szerokim gronie fawory-
tów, do którego prócz nas 
należą Brazylia, Bułgaria, 
Włochy, Serbia, Rosja. 
Walka będzie zacięta. 
Wszyscy kibice na pewno 
znają skład reprezentacji 
prowadzonej przez Daniel-
la Castellaniego, ale po-
dam skład naszej drużyny 
dla tych, którzy na co 
dzień nie interesują się 
siatkówką. 

 
Rozgrywający: 
-Paweł Zagumny 
-Grzegorz Łomacz 
Atakujący: 

świetnie dogrywane piłki 
Pawła Zagumnego, wyborne 
ataki naszych środkowych, 
Marcina Możdżonka i Piotra 
Nowakowskiego, pozwoliły 
wygrać mecz z Niemcami. 
Zadziwiająco dobra zagryw-
ka Nowakowskiego przyczy-
niła się dosukcesu 

Było ciężko, ale jednak 
wygrana to wygrana , 3:2 dla 
Polski. Serbowie (którzy 
niespodziewanie przegrali 
z Kanadą 3:1) byli dla nas 
łatwym przeciwnikiem, trud-
ny był tylko trzeci set, który 

Serbowie wygrali. Polacy 
awansowali z pierwszego 
miejsca do następnej grupy, 
gdzie zmierzą się z Bułgara-
mi i Brazylijczykami, będzie 
ciężko, gdyż wszystkie dru-
żyny dysponują świetnymi 
składami, a Brazylijczycy to 
w końcu mistrzowie świata 
z 2006, liczymy, że Polacy 
przejdą dalej i wygrają te 
mistrzostwa świata. 

 
Bartosz Domański 

Rafał Jaszczuk  

 Czarodzieje siatkówki 

-Mariusz Wlazły 
-Piotr Gruszka 
Przyjmujący: 
-Bartosz Kurek 
-Michał Ruciak 
-Michał Winiarski 
-Zbigniew Bartman 
-Michał Bąkiewicz 
Środkowi: 
-Marcin Możdżonek 
-Patryk Czarnowki 
-Piotr Nowakowski 
Libero: 
-Piotr Gacek 
-Krzysztof Ignaczak 
 
Polacy swój udział w mi-

strzostwach rozpoczęli świet-
nym meczem z Kanadą, wy-
grywając 3:0. Lecz to mecz 
z odwiecznym rywalem zza 
granicy przyniósł nam wiele 
emocji, świetnie spisujący się 

Krzysztof Ignaczak 
fruwał po boisku, 
doświadczenie oraz 
nerwy ze stali Piotra 
Gruszki, , bardzo 
dobra postawa Barto-
sza Kurka , który 
swoimi  a takami 
z "szóstki" i skrzydła 
wymęczył rywali, 
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Gazetka Szkolna 

Humor :) 

Sudoku 

W stołówce w kolejce po zupę rozmawiają dwaj studenci: 
- Masz jakieś wieści z domu? 
- Niestety. Ani złotówki.  

dziennik partyzanta 
Pon - goniliśmy Niemców po lesie. 
Wt - Niemcy gonili nas po lesie. 
Śr - goniliśmy Niemców po lesie. 
Czw - Niemcy gonili nas po lesie. 
Pt - goniliśmy Niemców po lesie. 
Sob - Niemcy gonili nas po lesie. 
Nd - gajowy wyrzucił nas z lasu... 

-Dlaczego blondynka 
trzyma nos w trawie??? 
-Bo pasie kozy.  

Wchodzi mężczyzna do kawiarenki  
internetowej i pyta :  
- Czy są jeszcze wolne komputery?  
- Nie ,mamy tylko szybkie.  

Rozmawiają dwa bobasy w wózkach: 
- Jesteś zadowolony ze swojej mamy? 
W zasadzie tak, chociaż pod górkę 
 trochę zwalnia... 

- Jeśli któreś z was chce o coś zapytać, niech najpierw podniesie 
rękę - instruuje pani pierwszoklasistów. 
Jedne z chłopców natychmiast podnosi rękę. 
- Słucham, o co chciałeś zapytać - uśmiecha się nauczycielka. 
- O nic. Po prostu sprawdzam, czy ten system działa. 

Komisja zadaje pytanie: 
- Proszę nam opisać pracę silnika. 
-Brrrruuum, bruuum, wrrrryyy... 


