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Dziękujemy 

D rodzy pedago-
dzy, w dniu 

Waszego Święta chcemy 
podziękować za wszystkie 
starania, które wkładacie w 
nasze wychowanie i edu-
kację. Towarzyszyliście 
nam od najmłodszych lat, 
ucząc stawiania pierw-
szych literek. To Wy, obok 
naszych rodziców, kształ-
tujecie uczniowskie cha-
raktery i troszczycie się 
o naszą przyszłość. Robi-
cie wszystko abyśmy wy-
rośli na uczciwych i praco-
witych ludzi. My, ucznio-
wie, nie zawsze spełniamy 

sze oczekiwania, często 
sprawiamy wiele przykrości 
i bólu, za co serdecznie 
Was przepraszamy. Nie 
p ot r a fi my ok a z ywa ć 
wdzięczności za trud, jaki 
wkładacie w nasze wycho-
wanie. Na efekty waszej 
wyczerpującej pracy musi-
cie czekać latami. Na pew-
no cieszą Was nasze sukce-
sy, a porażki odbieracie 
jako własne. 

Dobrze, że jest takie 
święto jak Dzień Edukacji 
Narodowej, właśnie w tym 
dniu możemy okazać swoją 
wdzięczność naszym peda-
gogom i wszystkim pra-
cownikom oświaty. Dzięku-
jemy za wszystko, co nam 

dajecie i przepraszamy, 
że czasem sprawiamy 
zawód. Dziękujemy za 
troskę i cierpliwość. 

W tym uroczystym 
Dniu życzymy Wam 
wszystkiego najlepszego. 
Przede wszystkim dużo, 
dużo zdrowia, cierpliwo-
ści, sukcesów w życiu 
zawodowym i osobistym. 
Życ z ym y k a żd e mu 
z Was, aby nigdy nie 
żałował, że wybrał ten 
z a w ó d .  J e s t e ś m y 
wdzięczni, choć nie zaw-
sze potrafimy to okazać. 

 
 

Klaudia Kałuska 

Naszym nauczycielom 

Zobacz także fraszki na str. 15 
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Z życia szkoły 

Wywiad z Panią Dyrektor Krystyną Więcławek 

 Co skłoniło Panią do 
podjęcia tak poważnego 
przedsięwzięcia, jakim 
jest trwający od początku 
minionych wakacji re-
mont naszej szkoły 
 Stanowisko dyrektora 

objęłam 1 września 2007 
roku. Od początku wie-
działam, że oba budynki 
szkoły są w złym stanie 
technicznym. Jako absol-
wentka od dawna miałam 
wrażenie, że czas w tej 
szkole się zatrzymał. Insta-
l a c j a  e l e k t r y c z n a 
w budynku stanowiła wiel-
kie zagrożenie pożarowe. 
Nie było możliwości na-
prawy. W kilku  salach od 
II semestru instalacja była 
odłączona, ponieważ jej 
używanie groziło pożarem. 
Nie mogłam dłużej narażać 
uczniów, nauczycieli i 
pracowników szkoły na 
niebezpieczeństwo. Jeste-
śmy dużą szkołą zawodo-
wą, kształcimy przyszłych 
elektryków, elektroników, 
mechaników, mechatroni-
ków i informatyków. Baza 
szkoły powinna odzwier-
ciedlać poziom techniczny 
nowoczesnych firm pro-
dukcyjnych, usługowych, 
badawczych itp. 

Każdy remont wymaga 
prac wstępnych, wielu 

formalności, 
kosztorysów, 
p r oj e k t ó w, 
u z g o d n i e ń 
itp. To, że w 
ciągu niespeł-
na dwóch lat 
mojego urzę-
dowania do-
prowadziłam 
do tak poważ-
nego remontu uważam za 
swój wielki sukces. Wyma-
gało to dużo wysiłku, wielu 
trudnych decyzji, ale zawsze 
spotykałam się z przychyl-
nością Pana Prezydenta 
Wojciecha Kudelskiego oraz 
Rady Miasta Siedlce. 
 Jakie zadania powie-

rzono fachowcom? 
 Między innymi instala-

cję elektryczną, alarmową 
komputerową i monitoring. 
Będą wyremontowane także 
sale lekcyjne i łazienki. 
Koszt prac budowlanych 
wyniesie:  2 267 350 zł. 
Skąd szkoła czerpie 

fundusze na sfinansowanie 
remontu? 
 Wszystkie remonty 

wymienione wcześniej to 
zadania inwestycyjne, które 
nadzoruje i finansuje Urząd 
Miasta Siedlce. Są to pienią-
dze między innymi nas po-
datników a więc Waszych 

Rodziców, pracowników 
szkoły i innych miesz-
kańców Siedlec. 
 Jak Elektryk bę-

dzie    wyglądał po za-
kończeniu prac? 
 To będzie szkoła 

nowoczesna, bezpieczna 
pod każdym względem, 
jeszcze bardziej przyja-
zna uczniom. Myślę, że 

Wszystko, co chcecie wiedzieć o remoncie.  
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Z życia szkoły 

każdy znajdzie dla siebie 
odpowiednie miejsce, 
przyjemny  kącik. Nie 
będzie na  ścianach znisz-
czonych boazerii. Luks-
fery zostaną wymienione 
na bezpieczne szyby 
mleczne, co znacznie 
doświetli korytarze. Po-
sadzki na korytarzach 
będą wymienione, co 
ułatwi pracę paniom 
sprzątaczkom. Wreszcie 
zacznie funkcjonować 
radiowęzeł szkolny. Zo-
staną przebudowane ła-
zienki. Sala audiowizual-
na zostanie odnowiona. 
Pomieszczenie, gdzie 
była pracownia elektro-
niczna (obok sali audio-
wizualnej), przeznaczę na 
salę konferencyjną. Chcę 
stworzyć „modelową 
s zk oł ę  za wod ową ” 
i „modelowe liceum”. 
 Jak zapewne wia-

domo, my uczniowie 
narzekamy na obecne 

warunki panujące 
w szkole (ścisk na ko-
rytarzach, lekcje poza 
budynkiem, a przede 
wszystkim bardzo nie-
dogodny rozkład za-
jęć). Czy możemy li-
czyć na poprawę jesz-
cze przed zakończe-
niem remontu? 
 Jestem absolwentką 
tej szkoły. Pamiętam, że 
zajęcia odbywały się do 
godz. 19.00 bądź 20.00. 
Podobnie jest teraz. 
Pierwszy semestr będzie 
trudny dla wszystkich. 
Za niedogodności jako 
dyrektor szkoły przepra-

szam i proszę o cierpliwość. 
Czy w najbliższym czasie 

planowane jest przeprowa-
dzenie zmian również w starej 
części szkoły? 
 Od początku 

mojego urzędo-
wania boleję nad 
tym, że stary bu-
dynek szkoły jako 
zabytek ulega 
niszczeniu i de-
gradacji. Zwróci-
łam się o pomoc 
do wojewódzkie-
go konserwatora 
zabytków Pana 
Stanisława Fie-
dorczuka Remont 
starego budynku 
szkoły jest nie-
unikniony. Chce-
my wychowywać 
i uczyć naszą 
młodzież szacun-
ku do wartości 
kulturowych. To 
my dorośli musi-

my dać Wam przykład, 
abyście kiedyś również 
pamiętali o ochronie 
zabytków. 
 Zatem ostatnie 

i chyba najważniejsze 
pytanie – kiedy remont 
się zakończy? 
Zakończenie wszyst-

kich zadań jest planowa-
ne na 29 stycznia 2010 
roku. Jak wszystko pój-
dzie zgodnie z planem to 
drugi semestr rozpocz-
niemy już w wyremonto-
wanym budynku, czego 
wszystkim i sobie życzę. 

 
Dziękujemy za    

rozmowę 
 

Monika Sobiczewska 
Emilia Szponar  
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Kultura 

Wielkie rocznice 

W  n a s z y m 
mieście obchody 70. rocz-
nicy wybuchu II wojny 
światowej i pamięci jej 
bohaterów zaczęły się już 
w południe na Cmentarzu 
Wojskowym, gdzie odby-
ła się uroczystość upa-
miętniająca to święto. Pod 
pomnikiem poległych w 
wojnach 1919-20 i 1939-
45 złożono wiązanki 
kwiatów i zapalono zni-
cze. Następnie władze 
miasta odwiedziły kilka-
naście miejsc na terenie 
Siedlec, w których rów-
nież uczczono pamięć 
ofiar II wojny światowej. 
Wieczorem została odpra-
wiona msza Św. pod prze-
wodnictwem ks. biskupa 
Zbigniewa Kiernikow-
skiego. Po mszy pod kate-
drą czekał autobus aby 
przewieźć chętnych do 

w z i ę c i a 
udziału w 
uroczystości 
na miejsce 
zburzonego 
przez hitle-
r o w c ó w 
p o m n i k a 
W o l n o ś c i . 
C e n t r a l n e 
o b c h o d y 
rozpoczęł y 
się o godz. 
20.00, od dźwięku syren 
alarmowych na Placu Wol-
ności. Na zakończenie ob-
chodów tego dnia w No-
wym Kinie można było 
obejrzeć film "Generał Nil" 
w reż. Ryszarda Bugajskie-
go. 

W dniach 4-5 września 
2009 roku w murach Aka-
demii Podlaskiej w Siedl-
cach odbyła się zorganizo-
wana przez Stowarzyszenie 
Historyków Wojskowości, 
Instytut Historii Akademii 
Podlaskiej oraz Muzeum 

Historii Polskiego Ruchu 
Ludowego międzynarodowa 
k on feren cja  nauk owa 
"Wrzesień 1939 roku- wojna 
na dwa fronty, początek II 
wojny światowej". 

21 września. Dzień Służ-
by Celnej 

27 września 1939r.Dzień 
Podziemnego Państwa Pol-
skiego. Powstała pierwsza 
organizacja konspiracyjna II 
wojny światowej. Generał 
Mi chał  Karas ze wi cz -
Tokarzewski utworzył Służ-
bę Zwycięstwu Polski. Jej 
celem była niepodległość 
kraju w granicach przedwo-
jennych oraz stworzenie 
konspi racyjne j  a rmi i . 
W1939 r. organizacja zosta-
ła zastąpiona Związkiem 
Walki Zbrojnej, który w 
1942 r. przekształcono w 
Armię Krajową.  

Wrzesień dostarczył 
nam wielu okazji uczestni-
czenia w niezapomnianym i 
niezwykłych lekcjach histo-
rii.  

Małgorzata Gizińska 
Sylwia Sawicka 
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Kultura 

Imprezy kulturalne 
w naszym mieście 

 11 października 
(niedziela) godz. 17.30  
IX Dzień Papieski „Jan 
Paweł II – papież wol-
ności”, koncerty scho-
lii i laureatów Hosanna 
Festiwal, zespołu 
Światełko, scholii pa-
rafialnych, Grupy Pio-
senki Poetyckiej, spek-
takl Pat, ognisko har-
cerskie. (Plac gen. Wł. 
Sikorskiego) 

 16 października 
(piątek) godz. 12.00        
IX Dzień Papieski „Jan 
Paweł II – papież Wol-
ności” Modlitwa Anioł 
Pański, złożenie kwia-
tów pod pomnikiem 
Jana Pawła II przez 
delegacje szkół sie-
dleckich. (Skwer Jana 
Pawła II) 

 21 października 
(środa) godz. 9.00 
i 10.30 „Bądź świado-
mym konsumentem” -
  wykład Grażyny Ga-
domskiej- Krawczun – 
Miejskiego Rzecznika 
Konsumentów w Siedl-
cach  

(Novekino Siedlce) 



 

Str. 7 

Kultura 

 28 października 
(środa) godz. 19.00 Pio-
senkarnia - Koncert Grupy 
Piosenki Poetyckiej (Klub 
Studencki PEHA) 

 29 października 
(czwartek) godz. 8.30 
i 9.30 „Spotkania z muzy-
ką” - „Giovanni Paisiello 
– La serva padrona” - 
koncerty dla uczniów 
siedleckich szkół w wyko-
naniu artystów Filharmo-
nii Narodowej w Warsza-
wie (Novekino Siedlce) 

Imprezy kulturalne 
w naszym mieście W  c z w a r t e k  

17 września odbyły się ob-
chody 60. rocznicy śmierci  
kapitana Władysława Łuka-
siuka, pseudonim  „Młot”, 
legendarnego  przywódcy 
VI Brygady Wileńskiej 
Armii Krajowej. Organiza-
torem była Fundacja 
„Gazety Podlaskiej” im. T. 
Kłopotowskiego. 

Uroczystości rozpoczęły 
s i ę  o god zini e  1 1 
w „Centrum Kultury i Sztu-
ki w Siedlcach” ,gdzie od-
było się spotkanie miesz-
kańców miasta z przedsta-
w i c i e l e m  f u n d a c j i 
„Pamiętamy” Grzegorzem 
Wąsowskim, Tomaszem 
Łobuszewskim z „Instytutu 
Pamięci Narodowej” oraz 

rodziną kapitana „Młota”. O 
godzinie 13 na placu generała 
Władysława Sikorskiego zo-
stała otwarta wystawa plenero-
wa pt. „Żołnierze Wyklęci” 
o p o w i a d a j ą c a 
o antykomunistycznym zbroj-
nym podziemiu po 1944 roku. 
Na pamiątkowych tablicach 
obejrzeć można było zdjęcia 
partyzantów oraz różne doku-
menty dotyczące  żołnierzy 
AK. 

O godzinie 18 w kościele 
Ducha Świętego została odpra-
wiona msza, a po niej, przed-
stawiciele rodzin katyńskich i 
organizacji kombatanckich 
oraz władze samorządowe 
złożyli wieńce pod pomnikiem 
Brygady Wileńskiej AK, 
mieszczącym się na zbiegu 
ulic Brzeskiej i 3-go Maja. 

Przemek Krasnodębski 

Historia nieznana 
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Mądrej głowie 

W  2010 roku 
matura z matematyki jest 
obowiązkowa dla wszyst-
kich uczniów kończących 
naukę w szkole ponad-
gimnazjalnej, a sposób 
przygotowania do egzami-
nu (3 letnie LO, czterolet-
nie technikum itp.) nie ma 
żadnego znaczenia. Wielu 

uczniów negatywnie wy-
powiada się o nowych 
zasadach. Daje się wyczuć 
ogromną niechęć, w sto-
sunku do planowanego 
obowiązku zdawania mate-
matyki. Czy słusznie? Czy 
wprowadzenie nowego 
programu  to zły pomysł? 

Już teraz każdy matu-
rzysta powinien zapoznać 
się z materiałem wymaga-
nym na egzaminie dojrza-

łości, aby sprawnie 
powtórzyć go przez 
kilka miesięcy... Wie-
lu uczniów z przeraże-
niem przegląda infor-
matory i zadaje sobie 
pytanie: „Czy poradzę 
sobie z zaliczeniem 
tego przedmiotu?”.  
Jednak wystarczą 
chęci i wiara w swoje 

możliwości, dlatego nie 
należy poddawać się na 
starcie i już teraz zacząć 
przygotowania, aby jak naj-
lepiej zdać ten przedmiot. 
Uczniowie, którzy nie zda-
dzą egzaminu, będą mogli 
przystąpić do poprawki w 
sierpniu lub we wrześniu. 
Termin ustali dyrektor Cen-
tralnej Komisji Egzamina-
cyjnej. Ta zmiana wynika z 
orzeczenia Trybunału Kon-
stytucyjnego. Sędziowie 
uznali, że niektóre przepisy 
z ubiegłorocznej nowelizacji 
- w tym „amnestia” - są 
niezgodne z konstytucją i 
innymi ustawami. 

Zatem bądźmy dobrej 
myśli i uczmy się rzetelnie. 

Powodzenia! 

Matura nie daje gwa-
rancji automatycznego 
dostania się na studia. 
Warunki rekrutacji na 
daną uczelnię ustala senat 
tej uczelni. Ustawa 
o szkolnictwie wyższym 
zastrzega, że uczelnie nie 
będą organizować egza-
minów wstępnych dublu-
jących maturę. To znaczy, 
że jeżeli kandydat na stu-
dia zdał na maturze egza-
min z wymaganego na 

dany wydział 
przed mi otu , 
jego wynik 
z egzaminu 
maturalnego 
będzie brany 
pod uwagę w 
postępowaniu 
kwalifikacyj-
nym. 

M a m y 
nadzieję, że każdy maturzy-
sta wypełnił obowiązkową 
deklarację przystąpienia do 

matury. Pamiętaj!  Zmiany 
w deklaracji są możliwe i 

Co dalej maturzysto? 

Strach ma wielkie oczy 
Matura 2010 
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Mądrej głowie 

Kici kici,  

Ż yczymy  uczniom 
klas pierwszych szybkiej, 
przyjaznej, miłej integracji, 
dobrego samopoczucia 
i zadowolenia z faktu, że 
trzy wspólne lata zaliczy-
my do najlepszych. 

Fragment wywiadu z 
uczniem klasy pierwszej: 
 Mógłbyś opowiedzieć 

jak minął Ci pierwszy 
dzień w nowej szkole? 
 Oczywiście. Na po-

czątku zżerała mnie cieka-
wość, zastanawiałem się, z 
kim będę w klasie, kto 
będzie moim wychowaw-
cą. Po uroczystości udali-
śmy się z wychowawczy-
nią do sali. Kiedy już 
przedstawiono nam zasady 
i plan lekcji, wymieniliśmy 
się numerami telefonów i 
gg.  Było okej. 

czyli witamy pierwszaków. :) 

Podoba Ci się nasza 
szkoła? 
Tak. Jest świetna. :) 
 Co myślisz 

o nauczycielach Elektryka? 
 Są tacy jak w każdej 

szkole. Jeden bardziej, 
drugi mniej wymagający. 
Nie jest źle. 
 Czy starsze klasy są 

dla Ciebie i Twoich znajo-
mych sympatyczne? Czy 
może zauważyłeś zjawisko 
znanej „fali” w szkole? 
No co Ty, mnie nikt 

nie rusza. Ja i moi znajomi 
zakumulowaliśmy się już 
ze starszymi klasami. Cza-
sami dziewczyny do nas 
wołają „kici kici”, ale to 
pewnie po to, żeby nas 
poderwać. :) 

Zadałam te pytania innym 
pierwszakom i usłyszałam 
podobne odpowiedzi. Wszy-
scy z nich uważają, że trafili 

do najlepszej szkoły 
w Siedlcach i mają rację.                  

 
Agnieszka Czapska 

Monika Jarecka 

dokonuje się je 
przed podpisaniem 
deklaracji ostatecz-
nej, czyli do 7 lute-
g o  2 0 1 0  r . 
(UWAGA w tym 
roku szkolnym 
data ta przypada w 
czasie ferii zimo-
wych - dlatego 
realnym terminem 
będzie 29 stycznia 
2010).  

Uwaga! Informacje 
w jaki sposób przygoto-
wać bibliografię oraz 
ramowy plan wypowie-
dzi na ustną prezentację 
maturalną można zna-
leźć na stronie interne-
towej naszej szkoły: 
www.zspnr1.siedlce.pl 

 
Ewelina Izdebska 

Paulina Jastrzębska  



 

Str. 10 

Recenzja 

A utentyczna 
historia życia Ireny Sen-
dlerowej zachwyca, urzeka 
i budzi podziw, sam film, 
choć ambitny, wydaje się 
jednak w pełni nie od-
zwierciedlać czasów getta i 
rzeczywistych wydarzeń, 
jakie wówczas miały miej-
sce i jakie sprawiły, że 
postać Ireny Sendlerowej 
jest dziś znana i szanowana 
na całym świecie. 

Irena Sendlerowa, to 
kobieta, którą śmiało moż-
na określić mianem hero-
icznej bohaterki, która nie 
miała oporów, aby prze-
ciwstawić się Niemcom i 
ratować spod ich morder-
czych rąk żydowskie dzie-

ci. To właśnie ona chroniła i 
wywoziła z getta dzieci, któ-
rych śmierć miała być przesą-
dzona, ale dzięki jej charakte-
rowi, uporowi i pasji – nie 
była. Uratowała ponad 2 tysią-
ce maluchów, które miały 
zginąć w warszawskim getcie 
w czasie II-wojny światowej. 

O niej miała być historia, 
która wzrusza, fascynuje, bu-
dzi podziw i szacunek do tych, 
którzy narażali własne życie 
dla ratowania cudzego. I taki 
jest film Johna Kenta Harriso-
na, chociaż niektórzy po wyj-
ściu z kina czują niedosyt i 
rozczarowanie. Czy jednak 
trzeba lać po ekranie tony 
krwi, pokazywać agresję, bru-
talność i hektolitry ludzkiego 
potu wymieszanego z rzezią 
krwi, żeby zrobić na nas wra-
żenie? Wydaje się, że tak, bo 

pobudzające nas historie 
filmowe takie w głównej 
mierze są. Ale nie ta, mimo, 
że „Dzieci Ireny Sendlero-
wej” to czasy wojny, getta i 
prześladowania żydowskich 
dzieci, to film Harrisona nie 
zamierza pokazać nam 
jatki, która tak naprawdę 
niczego nie wnosi i nie 
przekazuje. Widzimy Irenę 
Sendler, która nie ma żad-
nych wątpliwości ratując 
dzieci z rąk okupanta, wi-
dzimy wojnę cichą i wy-
niszczająca, niewrażliwą, 
ale i nie budzącą lawiny 
ludzkich wnętrzności rzuca-

nych po ekranie. Widzi-
my przejmujący strach 
dzieci przed siłą, która ma 
je zgładzić i determinację 
kobiety, która nie podda 
się nazistowskim zapę-
dom na życie niewinnych. 
Widzimy ból, odwagę i 
emocje. 

I co z tego, że kine-
matografia jest do kitu? 
Co z tego, że nie ma krwi 
a bohaterowie są przewi-
dywalni, Polacy bohater-
scy lub oportunistyczni, 
Żydzi pogodzeni ze swo-
im losem, a Niemcy źli. 
Co z tego, że muzyka 
Karczmarka gdzieś ginie 
w tle i nie daje napięcia? I 
jakie znacznie ma to, że 
sceny filmowe są nudne, 
przewidywalne, popraw-
ne polityczne i moralnie, 
czyli takie, które nie robią 
na nas wrażenia? I czy tak 
ważne jest wbijanie nas w 
fotel wymyślnymi sztucz-
kami i efektami specjal-
nymi, których w tym 
filmie nie ma? To jest 
życie. To jest wojna. To 
jest próba ratowania dru-
giego istnienia i bohater-
stwo zwykłej kobiety, 
która dziś opowiadając o 
tym, co się wtedy stało 
nie mówi wzniośle, nie 
szczyci się tym, co zrobi-
ła. Cieszy się, że mogła. 

 
Izabela Wyrzykowska 

Kto ratuje ludzkie życie, ten ratuje cały świat. 
„Dzieci Ireny Sendlerowej” - dramat/biograficzny (USA)  
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Imprezy 

N owy Jork, 
Warszawa, SIEDLCE, czy 
Praga? to muzyka jest języ-
kiem Wszechświata! 

Te słowa są najlepszym 
opisem imprezy hip - hopo-
wej, która odbyła się 11 
września 2009r. o godzinie 
17:00 w siedleckim amfite-
atrze. Przed występem 
dwóch najbardziej oczeki-
wanych zespołów, na scenie 
pojawiły się okoliczne skła-
dy takie jak: Ósmy Konty-
nent, Poziom Zero Dwa, 
ONP, Alternatywa oraz 
NSK. W przerwach między 
artystami prowadzący im-
prezę Teodor uprzyjemniał 
czas zgromadzonym poka-
zami Freestyle. Zespoły 
poprzedzające występy 
czołowych wykonawców 
zaprezentowały swój równy 
i dobry poziom, wyjąwszy 
Poziom Zero Dwa, który 
w naszym odczuciu wypadł 
zdecydowanie najsłabiej. 
Czego dowodem było ich 
kiepskie rapowanie do bi-
tów znanej piosenki Dr 
Dre- Still Dre. Podczas 
imprezy swoje umiejętności 
zaprezentowała również 
formacja taneczna LUZ, 

dając fantastyczny pokaz 
tańca hip-hop. O 20:00 na 
scenie pojawił się zespół 
2Cztery7. Był to moment 

przełomowy. Publicz-
ność  stanęła na ławkach 
śpiewając i bujając się 
w rytm utworów. Arty-
ści  pokazali się z bardzo 
dobrej strony, spełniając 
przy tym nasze najśmiel-
sze oczekiwania. O 
21:00 zgromadzeni lu-
dzie zaczęli skandować:  
MOLESTA!. Przyciem-
niono światła. Atmosfe-
ra sięgała zenitu. Gdy 
Molesta Ewenement 
pojawili się na scenie, 
zostali przywitani rado-
snymi okrzykami. Ostat-
nia godzina była najlep-
szym podsumowaniem 
całego koncertu. Zespół 
pokazał wysoką formę. 

Po występie fani 
domagali się bisu. Ich 
życzenie zostało spełnio-
ne. Gdy impreza dobie-
gła już końca, wszyscy 
nagrodzili ich gromkimi 
brawami. Według nas 
ten koncert niczym nie 
ustępował tego typu 
imprezom w większych 
miastach. Apelujemy do 
organizatorów o więcej 
takich przedsięwzięć. 

 
Aleksandra Kowal-

czyk 
Anna Książek 

Hip Hop Day'09  
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W 
ystarczy tylko spojrzeć na 
charakter pisma aby po-
znać charakter człowieka. 
Nauką o piśmie zajmuje 
się grafologia. Zajmuje się 
tym, jak osobowość czy 
temperament, inaczej mó-
wiąc właściwości psy-
chiczne człowieka wyraża-
ne są na płasz-
czyźnie pisma 
r ę c z n e g o .  
Badania wykaza-
ły, że pismo 
kobiet jest za-
zwyczaj więk-
sze, bardziej 
pochylone w 
prawo i szersze 
od pisma męż-
c z y z n .  
P o n i ż e j ,  w 
ogromnym skró-
cie, przedstawia-
my, jak zbadać 
własne pismo: 

Margines: 
   -- lewy (odpowiada za-
chowaniom zewnętrznym 
człowieka): 
 równy – osoba silna 

i zdyscyplinowana; 
 wąski – osoba 

oszczędna, niepewna 
swojej przyszłości; 
 szeroki - osoba 

tolerancyjna, hojna; 
 falujący – osoba 

niezdecydowana, często 
wykorzystywana przez 

innych; 
 rozszerzający się ku 

dołowi - osoba skłonna do 
trwonienia pieniędzy, 
impulsywna; 
 zwężający się ku 

dołowi - osoba bojąca się 
innych ludzi oraz ryzyka.  
    -- prawy (odpowiada 
zachowaniom 
wewnętrznym): 
 szeroki - osoba 

niepewna, niewierząca we 

własne możliwości, 
nieśmiała; 
 wąski – osoba skłonna 

do przemyśleń, 
marzycielstwa.  
Rodzaj pisma: 
 proste – zazwyczaj 

świadczy o życiu w 
zgodzie z obowiązującymi 
przepisami, ale zarazem o 
uczuciowej niestałości; 
 pochylone w prawo – 

może mówić o wysokiej 
komunikatywności, 
uczuciowości, ale i byciu 

„jak chorągiewka na 
wietrze”. Jeśli litery są 
bardzo mocno pochylone w 
prawo, mogą świadczyć o 
namiętności, silnym 
charakterze oraz 
skłonnościach 
przywódczych;  
 pochylone w lewo - 

jeżeli litery pochyla w lewo 
osoba praworęczna, może to 
oznaczać, że  chce wyróżniać 
się, odcinać od tego, co 

powszechne, a 
nawet 
niekiedy 
wymądrzać, 
podkreślając 
swoją inność;  
 mieszane – 
nietrudno się 
domyślić, że 
świadczy 
o chwiejności 
charakteru, 
wiecznym 

niezdecydowaniu i 
kapryśności.  
Wielkość pisma: 
 szerokie – mówi o 

otwartości na otoczenie, 
towarzyskości; 
 wąskie – charakteryzuje 

osoby opanowane i ostrożne. 
 duże – typowe dla osób 

dynamicznych i śmiałych; 
 małe – częściej piszą w 

ten sposób skromne i 
nieśmiałe kobiety; 
 różnej wielkości – 

bardzo często wiąże się z 

Mądrej głowie 

Pokaż mi swoje pismo… 
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Mądrej głowie 

Złota jesień 

N iedawno, bo 22 
września 2009 roku, o 
23:18 naszego czasu Słoń-
ce osiągnęło Punkt Wagi i 
rozpoczęła się astrono-
miczna jesień. Potrwa 
w tym roku do 21 grudnia. 

Punkt Wagi to miejsce 
na niebie, w którym eklip-
tyka (roczna droga Słońca 
wśród gwiazd) przecina się 
z równikiem niebieskim. 
To punkt przeciwległy 
początkowi niebieskiego 
układu współrzędnych - 
Punktowi Barana. 

Można je porównać do 
pewnych punktów na siat-
ce ziemi. Punkt Barana jest 
podobny do punktu na 
Atlantyku w Zatoce Gwi-
nejskiej, w którym przeci-

nają się ziemski równik 
i południk zerowy. 
Punkt Barana jest jed-
nak bardziej wyróżnio-
ny. Jego położenie wy-
muszone jest przez wza-
jemne położenie osi 
obrotu Ziemi i płaszczy-
zny orbity naszej plane-
ty. To tam słońce prze-
chodzi w swej rocznej 
wędrówce z południowej 
półkuli nieba na północną. 
Natomiast południk zerowy 
przechodzący przez Londyn 
(i Zatokę Gwinejską) wy-
brany został w sposób 
umowny... równie dobrze 
mógłby to być południk, na 
którym leżą Warszawa, 
Siedlce albo Włoszczowa. 

Punkt Wagi położony 
jest po przeciwnej stronie 
nieba, tak jak przecięcie 
linii zmiany daty i równika 

leży naprzeciw przecięcia 
równika z południkiem zero-
wym. Na skutek zjawiska 
precesji (zmiany orientacji osi 
obrotu Ziemi) Punkt Wagi 
bardzo powoli przesuwa się i 
znajduje się obecnie w konste-
lacji Panny. To znaczy, że 
teraz słońce jest na tle tego 
właśnie gwiazdozbioru. 

Smućmy się coraz krót-
szym dniem. Cieszmy się 
z coraz dłuższych nocy. 

Remigiusz Lewandowski 

artystycznym 
usposobieniem, twórczą 
naturą, wiecznie 
niespokojną.  

 
Jaka jest twoja kropka 
nad „i”? 
kropka wysoko w gó-

rze – oznacza bogatą wy-
obraźnię; 

okrągła kropka – czę-
sto dotyczy osób zaintere-
sowanych głównie sobą, o 
naturze artystycznej; 

brak kropki – sugeruje 
lenistwo i nieuporządko-
wanie; 

kropka w kształcie 
pionowej kreseczki – cha-
rakteryzuje osoby, które 
bardzo silnie oddzielają 
swój świat wewnętrzny od 
z e w n ę t r z -
nego. 

T e r a z 
przyjrzyj się 
swojemu pod-
pisowi. Po-
dobno oddaje 
on cechy, 
które pisząca 
go osoba pra-
gnęłaby posia-
dać. Porówna-

nie próbki pisma z podpi-
sem jest cennym źródłem 
informacji, ponieważ jeśli 
różnic jest wiele, może to 
znaczyć, że piszący chciał-
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Rozrywka 

Fraszki w prezencie 
Pamiętaj 

Nawet święty 
Lubi prezenty 
Nawet święta 
Lubi komplementa 

Oddam 
Oddam pół wieku sławy –  
Za kolor wiosennej trawy 

*** 
P r a w d a 

kole 

Nieugięci 
Nie daję się perz ! 
Ja też! 

Rajska depesza 
Jabłek nie 

jadam. 
Zmądrzałem. 

Szczęście 
Adam i 

Ewa, 

Grunt to forsa 
Patyki – 

W tej głowie… 
Pustkowie. 

Las 
S z u m i 

las… 

Co innego orły 
Najgłośniejsze hurra 

Pochwała marzycieli 
Dawno świat by diabli 

wzięli, 

Echo 
Ma własne zdanie – 
Na zawołanie. 

Pierwsze pytanie 
Kiedy stworzył Bóg  Ada-

ma, 

Są głowy 
Są głowy, które stawiają opór 

Życie 
Zanim się opamiętasz, 
Kołyska, ołtarz, cmen-

tarz – 
I robisz smutne odkry-

Żona do męża 
Jeśli nie chcesz mojej 

zguby, 

Na raty 
Na miłości zęby zja-

dłem, 

Charakterystyka 
pewnej głowy 
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Sport 

W  dniach 07.09-
20.09 w największych pol-
skich miastach odbyły się 
Mistrzostwa Europy w ko-
s z y k ó w c e  m ę ż c z y z n 
„Eurobasket 2009”. Polska 
drużyna z nową gwiazdą 
NBA Marcinem Gortatem 
grała w początkowej fazie we 
Wrocławiu. W grupie wraz 
z Polakami byli Bułgarzy, 
Litwini oraz Turcy z klubo-
wym kolegą naszego lidera z 
Orlando Magic –Tűrkoglu. 
W pierwszych dwóch me-
czach nasza drużyna pokona-
ła Bułgarię oraz Litwę, co 
dało im gwarancję gry 

w następnej części 
turnieju.  Jednak 
w trzecim meczu 
Polacy ponieśli do-
tkliwą porażkę z Tur-
cją. W następnej fazie 
turnieju Gortata wraz 
z kolegami z drużyny 
czekało nielada wy-
zwanie. Grali z Ser-
bią, Słowenią oraz 
z mistrzami świata, 
którzy byli głównymi 
pretendentami do 
tytułu Mistrza Europy-
-Hiszpanią, na czele 
z największą gwiazdą 
turnieju, Pau’lem Gaso-
lem. Niestety polska dru-
żyna nie podołała i temu 
zadaniu przegrywając 
wszystkie mecze. W spo-

tkaniu finałowym 
spotkali się mistrzo-
wie z półwyspu Ibe-
ryjskiego z drużyną 
z  B a ł k a n ó w . 
W pierwszym spo-
tkaniu w fazie gru-
powej to Serbowie 
byli górą. Tym ra-
zem jednak Hiszpa-

nie nie zawiedli swoich kibi-
ców i pewnie zwyciężyli, po 
raz pierwszy zdobywając 
tytuł mistrza starego konty-
nentu. Najlepszym zawodni-
kiem turnieju został niezastą-
piony pod koszem Paul Ga-
sol. 

Miejmy nadzieję, że suk-
cesy, jakimi były udział i 
organizacja turnieju przez 
Polaków, przełożą się na 
przyszłe wyniki polskiej 
koszykówki seniorów jak i 
juniorów oraz zachęcą mło-
dych ludzi do uprawiania tej 
dyscypliny. 

 

Eurobasket 2009 

OGŁOSZENIE!!! 
Wszystkim utalentowanym, pełnym zapału i pomysłów zapraszamy do 

współpracy z naszą gazetką. Chętni mogą się zgłaszać do Pani Profesor Beaty 
Mazurkiewicz (sala 330) lub Bartka Zabuskiego i Michała Wdowiaka z klasy 
3iT 

Redakcja gazetki 
„Spięcie” 
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   Z zeszytów szkolnych: 
Cieszy się, bo kolega się cieszy, że dostaje coraz więcej uwag 
Wysłany po kredę, przyniósł cały karton twierdząc że pani woźna      

 zwiększyła wydobycie rudy kredy. 
Zarówno Hugo jak i Kołłątaj domagali się reform. 
Przedstawiciele Odrodzenia we Włoszech: Mona Liza, Leon Davinci,    

 Dawid i Mojżesz. 
Hemingway napisał między innymi nowelę "Stary człowiek nie może". 
Rej powiedział, że Polacy nie gęsi, ale gęgać umieją. 

Humor :) 

Rozrywka 

Sudoku 

- Siostro! Po co mówiliście pacjentowi z siódemki, że chcemy 
 mu nogi uciąć?! 

- A co, uciekł? 
- Tak! 
- A pan doktor mówił, że ten paraliż to nieuleczalny jest... 

Babcie rozmawiają o swoich wnukach. 
- Mój będzie ogrodnikiem, cały dzień siedzi 

 w ogródku i grzebie w ziemi. 
- Mój będzie lekarzem, cały dzień bandażu

 je lalki. 
- A mój będzie pilotem, cały dzień macza 

 szmatę w benzynie, wącha ją i mówi: 
 "Babciu, ale odlot!" 

Ojciec pyta syna:  
- Co robiliście dziś na matematyce?  
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.  
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, 
też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że 
też nikt go do tej pory nie znalazł. 

Lekcja religii w szkole. 
Ksiądz mówi dzieciom 
o małżeństwie. 

- Wiecie, że Arabowie mogą mieć kilka żon? 
To się nazywa poligamia. 

Natomiast chrześcijanie mają tylko jedną żonę. 
A to się nazywa… Może ktoś z Was wie? 

W klasie cisza, nikt nie podnosi ręki. 
- To się nazywa - podpowiada ksiądz - mono... 

mono... 
Jaś podnosi w górę rączkę: 
- Monotonia! 
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