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Statystyki 

Statystyczni 

.                     Najlepsze klasy:                  . 
1. 1e   2,70   wych. p. Monika Jastrzębska 
2. 2g   2,48   wych. p. Tomasz Końko 
3. 1g   2,48   wych. p. Janusz Konopka 
4. 2e   2,47   wych. p. Janusz Pycka 

.                    Najlepsi uczniowie:                    . 
1.Lewandowski Remigiusz   2dt 4,86 
2.Dmowski Piotr    2dt 4,57 
3.Markiewicz Paweł      3dt 4,43 
4.Jankowski Paweł      3at 4,27 
5.Mućka Konrad    4bt 4,27 
6.Kamil Komoń    1dt 4,19 
7.Oleszczuk Marcin      2it 4,18 

.                    Najlepsi uczniowie:                   . 
1.Koszara Maciej  2bc 3,78  
2.Wysocki Michał   1g 3,69 
3.Roguski Mateusz  1e 3,6 
4.Jedliński Grzegorz  1bc  3,58 
5.Kopiński Piotr  2e  3,54 
6.Kozłowski Przemysław 2g 3,46 
7.Wereda Piotr  3bc  3,38 
8.Krasuski Mariusz  3g  3,33 
9.Najmoła Sylwester 3e  3,13 

W Liceum Ogólnokształcącym: 

W Technikum: 

W Zasadniczej Szkole Zawodowej: 

.                   Najlepsi uczniowie:               . 
1.Klaudia Kałuska   2c LO 4,79 
2.Patrycja Piertuszewska  1d LO 4,33 
3.Angelika Makaruk  1c LO 4,3 
4.Martyna Ługowska  1c LO 4,3 
5.Ilona Bułhak   1a LO 4,28 
6.Anna Kosiorek  2b LO 4,21 
7.Magdalena Skultecka 1b LO 4,21 
8.Hubert Jaszczuk  1a LO 4,21 
9.Agata Perka  1c LO 4,2 

.                            Najlepsze klasy:                         . 
1.1c LO   3,62 wych. Katarzyna Łęczycka 
2.1b LO   3,55 wych. Monika Woińska  
3.1d LO   3,4  wych. Alina Sikorska  
4.1a LO   3,3 wych. Monika Lewczuk  

.                        Najlepsze klasy:                       . 
1. 2it 3,2 wych. p. R. Daniluk 
2. 2dt 3,17 wych. E. Nowak 
3. 3dt 3,16 wych. J. Brodacka 
4. 1dt 3,05 wych. D. Szczerkowska 

Są to jedyne klasy w technikum ze  
średnią powyżej 3,0 
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Poza szkołą 

Mimo faktu, iż ferie 
dobiegły końca i zostaną 
nam po nich już tylko 
wspomnienia, warto zor-
ganizować sobie wolny 
czas, by optymalnie wy-
korzystać dobrodziej-
stwo, jakim są weekendy. 
Nie, nie chodzi nam tutaj 
o miły relaks przed kom-
puterem bądź telewizo-
rem. W dzień wolny od 
szkoły fajnie jest ruszyć 
się z domu, znaleźć jakąś 
odskocznię od swojego 
osiedla, miasta. Po prostu 
wziąć plecak, wyjść 
z domu i wsiąść w po-
ciąg. Chyba każdy od 
czasu do czasu marzy 
o tym, by oderwać się na 
chwilę od codziennego 
życia i wyjechać. Sponta-
niczne wypady za miasto 
mają swój urok, mimo 
tego warto zaplanować 
wycieczkę z góry, by 
w trakcie nie spotkała nas 
niemiła niespodzianka 
i by nie okazała się wy-
cieczką ostatnią. Zbliża 

się wiosna i pojawia się 
dużo nowych możliwości. 
Przygotowaliśmy dla 
Was kilka propozycji: 
 Większość ludzi 

lubi się bać. Bardzo 
ekscytującym przeży-
ciem może okazać się 
nocleg w zabytkowym 
zamku, pałacu. Takie 
budynki często posiadają 
własną historię, czy też 
nawiedzającego je du-
cha. Aby się o tym przeko-

nać wystarczy 
tylko poszukać 
w Internecie. 
Kilka ciekawych 
miejsc znajdzie-
cie tutaj: http://
noclegiwzb yt -
kach.com.pl 
 Fajną i po-
wszechnie znaną 
opcją na wolny 
weekend są im-
prezy.  Tutaj 

wszystko zależy już od 
Waszych osobistych 
upodobań. Sporym wyda-
rzeniem nadchodzącej 
wiosny będą koncerty 
m.in. The Prodigy, 
ACDC, 50 Centa. Bilety 
możesz kupić nie wycho-
dząc z domu, m.in. na 
stronie: http://koncer-
tyyy.pl 
 Nie każdy wie, że 

również w Polsce funk-
cjonuje park rozrywki. 
Nie mowa tu jednak 
o jakimś wesołym mia-
steczku – jest to kom-
pleks rekreacyjny z praw-

dziwego zdarzenia. Od-
wiedzający będzie miał 
możliwość skorzystania 
z wielu atrakcji, takich 
jak: kolejki górskie, pla-
netarium, paintball park, 
korty tenisowe, lunapark. 
Z pewnością każdy znaj-
dzie tam coś dla siebie. 
By dowiedzieć się więcej 
odwiedź stronę: http://
www.wp kiw.com.pl   

 
Anna Książek 

Miejsca, które warto odwiedzić 
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Z życia szkoły 

15 lutego przed godzi-
ną 8.00, po dwóch tygo-
dniach wypoczynku 
i beztroski, ponownie 
zebraliśmy się w szkole, 
aby kolejne kilka miesięcy 
poświęcić na pochłanianie 
wiedzy. Jednak nasz 
„Elektryk”, z którego 
wychodziliśmy tuż przed 
fer i ami ,  u j rze l i ś my 
w zupełnie innych bar-
wach. Co prawda w sta-rej 
części bu-dynku nic nie 
uległo zmianie, jednak to, 
co zastaliśmy już od wej-
ścia, przerosło nasze naj-
śmielsze oczekiwania. 

Bardzo długo, bo już 
od początku minionych 
wakacji trwał generalny 
remont nowej części szko-
ły. Przez pół roku nauki 
zmagaliśmy się wszyscy 
z wieloma trudnościami, 
jakie niosła ze sobą ta 
mała rewolucja. Brakowa-

ło sal lekcyjnych dla wszyst-
kich klas, byliśmy zmuszeni 
pracować w różnych i nie 
zawsze komfortowych wa-
r u n k a c h .  Z a j ę c i a 
w internacie, na korytarzu, 
jak również wędrówki do 
CKU i wszelkie inne niedo-
godności w końcu  zostały 
nam wynagrodzone. 

Chyba wszystkie zamie-
rzenia Dyrekcji zostały zre-
alizowane. Między  innymi 
wymieniono instalację elek-
tryczną (która do tej pory 
stwarzała poważne zagroże-
nie pożarowe). Jednak to, co 
r z u c a  s i ę  w  o c z y 
i jednocześnie stanowi teraz 
wizytówkę „Elektryka” to 
czyste ściany o jasnych, 
przyjemnych kolorach, nowe  
podłogi, doskonałe oświetle-
nie na korytarzach i w sa-
lach, a także nowe ławki 
i krzesełka. Odnowione 
zostały także wszystkie ła-

zienki, które teraz wyglądają 
bardzo estetycznie i ładnie. 
Nie istnieje już także problem 
zmiany obuwia i zostawiania 
kurtek, ponieważ dostaliśmy 
też szatnie, równie odmienio-
ne jak reszta budynku. Po raz 
pierwszy od bardzo dawna 
zabrzmiał dźwięk dzwonka, 
który wzywa nas na lekcję, 
a co najważniejsze ogłasza 
przerwę. Jednym słowem 
nasza brzydka i zaniedbana 
szkoła przeistoczyła się 
w piękne i nowoczesne miej-
sce, do którego teraz chętniej 
przychodzimy i korzystamy 
z tego, co zostało nam dane. 
Szkoła wygląda wspaniale, 
ale wciąż jeszcze czekamy na 
drobne wykończenia, które 
mamy nadzieję, zostaną 
wkrótce zrobione. 

Jes t eśmy ogr omnie 
wdzięczni Dyrekcji oraz 
wszystkim tym, którzy 
w jakikolwiek sposób włą-

czyli się w ten re-
m o n t .  T e r a z 
„Elektryk” stał się dla 
nas bardziej przyja-
zny i z całą pewno-
ścią koledzy z innych 
siedleckich szkół 
mogą nam pozazdro-
ścić naszej  - najpięk-
niejszej ze wszyst-
kich. Mam też na-
dzieję, że każdy usza-
nuje to, co otrzymali-
śmy, aby nasza szkoła 
zachwycała także 
przyszłe pokolenia 
uczniów. 
Monika Sobiczewska 

Elektryk jak nowy! 



 

Str. 5 

Z życia szkoły 

Uczeń to istota 
uczęszczająca do szko-
ły, zainteresowana 
lekcjami i obowiązka-
mi. Jednak są momen-
ty, kiedy lenistwo, 
mało czasu, samopo-
czucie czy otoczenie 
sprawiają, że brakuje 
mu ambicji i ochoty do 
nauki. 

W naszej szkole 
niedawno odbył się 
remont. Dziś obskurne 
linoleum, szare ściany, 
odpadający tynk, stare 
drzwi wejściowe do klas, 
zniszczone okna i łazienki 
należą do przeszłości. 
Zastąpiły je kafelki, kolo-
rowe farby, a pracownie 
zyskały większą prze-
strzeń.  Wszystko prezen-
tuje się bardzo ładnie.  

Zapytałam uczniów 
naszej szkoły o ich zdanie 
i usłyszałam od Maćka 
z technikum, że mu się 
podoba i że nie spodzie-
wał się aż tak dobrego 
efektu. Powiedział, że 
dużo przyjemniej spędza 
się teraz czas w szkole, 
a porządek w salach mo-
tywuje do słuchania na-
uczyciela i nauki. Maciek 
wspomniał też o wadach 
wyremontowanej szkoły 
W czasie remontu można 
się było spóźniać. Łatwiej 
też było ściągać na spraw-
dzianach. W małych sa-
lach spokojnie dało się 
zapuścić żurawia do kole-
gi z ławki. 

Monika z liceum na to 
samo pytanie odpowiedzia-
ła: „ Dobrze jest! Nie sądzi-
łam, że będzie tutaj, aż tak 
przytulnie, ładnie i koloro-
wo. Cieszę się, że odremon-
towano ten budynek, jednak 
ze starym budynkiem wiążą 
się miłe wspomnienia. Po-
dobał mi się czas remontu. 
W szkole było lajtowo, 
spałam do  10.00, bo lekcje 
zaczynałam później, a teraz 
muszę wstawać bardzo 
wcześnie. Znowu trzeba 
n os i ć  i de nt yf i ka t or y 

i zmieniać buty. 
Jak widzimy uczeń to 
istota kombinująca, 
szybko wykorzystuje 
nieuwagę nauczycieli... 
Przypomniała mi się 
sytuacja, gdy nasza 
grupa wybierała się ze 
szkoły na język rosyj-
ski do CKU. Każda 
klasa miała opiekuna, 
k t ó r y  p i l n o w a ł 
uczniów w tym czasie. 
Z koleżanką wpadły-

śmy na pomysł, że wymi-
niemy znajomych, dotrze-
my do celu wcześniej 
i zdążymy odrobić pracę 
domową. Prawie by się 
udało, gdyby nie to, że nie 
mogłyśmy trafić do CKU. 
Nasz plan nie wypalił, 
zamiast tego wpadłyśmy 
zdyszane na lekcję, parę 
minut po dzwonku, bez 
pracy domowej. Takie 
pomyłki zdarzały się czę-
sto, ponieważ remont był 
czasem rozluźnienia. 

Agnieszka Czapska 

Było lajtowo, jest kolorowo 

Po  
 remoncie !!! 
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Imprezy i wydarzenia 

Trzynastego lutego w Or-
chidei odbyła się studniówka 
maturzystów z "Elektryka". 
O godz 18:30 w sali zebrali 
się uczniowie z partnerami, 
nauczyciele wraz z dyrekcją,  
przedstawiciele urzędu miasta 
oraz  rodzice. Zabawa stud-
niówkowa  rozpoczęła sie od 
przemówienia pani dyrektor. 
Poloneza czas zacząć. Pomi-
mo trudnych układów, wszy-
scy poradzili sobie świetnie. 
Godziny prób, wysiłek na-
uczycieli oraz uczniów za-
owocowały i efekt końcowy 

Niech żyje bal!!! 
Imprezy kulturalne 
w naszym mieście 
5 marzec 2010 (piątek)

18:30 miejsce: PeHa (ul. 3-
ego Maja 49)  wstęp: 7zł 
wydarzenie: Koncert 5 
ciekawych składów mu-
zycznych zakorzenionych w 
Siedlcach. Koncert będzie 
miał charakter metalowo - 
rockowo - industrialno - 
folkowy z domieszką nieba-
gatelnej w cudzysłowiu 
instrumentalnej rzeźni, a to 
wszystko z okazji dnia te-
ściowej. zagrają: Heavy 
Vladimir, Wrath!, Gra Po-
zorów, Sky High, Ebl!s 
 18 marzec 2010 

(czwartek) 20:00 miejsce: 
Krowa Na Golasa (ul. Sien-
kiewicza 12a) wstęp: wolny 
wydarzenie: Koncert 
jazzrockowego L.Ton John 
Trio w składzie: Marek 
Jakubiak - gitara Łukasz 
Juszczuk - bas Robert Prota-
sewicz - bębny 

Tomasz Rogalski -
saksofon 
 21 marzec 2010 

(niedziela) 19:30 miejsce: 
LaMalinche (ul. Sienkiewi-
cza 12a) wstęp: 10 zł 
wydarzenie: 21 marca to 
pięćdziesiata rocznica masa-
kry w Sharpeville (RPA), 
podczas której zginęło 69-
ciu demonstrantów biorą-
cych udział w pokojowym 
proteście przeciwko apar-
theidowi. Dla upamiętnienia 
tamtych wydarzeń ONZ 
podjęło decyzję o ustano-
wieniu tej daty Międzynaro-
dowym Dniem Eliminacji 
Dyskryminacji Rasowej. 
zagrają: Maszyny i Motyle, 
DIPHERGAN, Buried He-
aven 

był za- 
chwycają-
cy. Po 
polonezie 
g wi a z d y 
pozowały 
do sesji 
z d j ę c i o -
wej, nie 
zabrakło 
oczywiście rzędu czerwo-
nych podwiązek. Po części 
oficjalnej nadeszła pora na 
wzmocnienie sił przy stole, 
da-nia były przepyszne. 
Pokrzepieni balowicze ru-
szyli na parkiet, przy śpie-
wie i muzyce tańczyli do 
upadłego. Zabawa trwała do  
szóstej, niektórzy żegnali 
się już ok. trzeciej, lecz 
najwytrwalsi zostali do 
końca. Studniówka była 
bardzo udana, piękne kre-
acje, tance, wspaniały ze-
spół i zabawa do białego 

rana. Pozostały nam 
piękne wspomnie-
nia. Przed nami 
MATURA !!! ;\ 

Justyna Major 
Irmina Antoszczuk 
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Imprezy i wydarzenia 

              Czerwone ser-
duszka, róże, czekoladki, liza-
ki w kształcie serca to praw-
dziwe symbole święta zako-
chanych, które w Polsce jest 
stosunkowo nowym zwycza-
jem. Każdy z nas ma co do 
Walentynek odmienne zdanie 
– jedni ich oczekują, drudzy 
uważają 14 lutego za zwykły 
dzień, jeszcze inni nie lubią 
tego cukierkowego święta. 
Punkt widzenia zależy od tego, 
czy jesteśmy z kimś związani, 
czy też kroczymy przez życie 

samotnie. Jeśli mamy u boku 
ukochaną osobę, to dzień ten 
jest dla nas pretekstem do 
zorganizowania romantycz-
nego wieczoru lub wyznania 
miłości. Jeśli natomiast nie 
znaleźliśmy jeszcze swojej 
drugiej połówki, to przykro 
nam patrzeć na zakochane 
pary i serduszka ozdabiające 
witryny sklepowe. Jest to 
jednak  święto krytykowane 
za  komercję i kiczowatość, 
ale trzeba wspomnieć też 
o dobrej stronie 

Święta Zakocha-
nych. W Walen-
tynki łatwiej 
wyrazić skrywa-
ne uczucia. Tego 
dnia można  napi-
sać kilka słów, na 
przykład: „Bądź 
moją walentyn-
ką”.  
Wydaje mi się, że 
Walentynki to 

Powiedz mi, jak mnie kochasz... 
symboliczny dzień. We-
dług mnie każdego dnia 
można wyznać miłość, 
spotkać się z ukochaną 
osobą, zorganizować 
jakąś niespodziankę. Dla 

osób naprawdę zakocha-
nych Walentynki są co-
dziennie. Ale niech także 
ci, którzy są samotni, nie 
zapominają o miłości. 
Walentynki to dobra 
okazja, by o tym pomy-
śleć. 

Izabela Soćko 
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Moda 

S z a f i a r k i  
mody, a do tego zarabia 
na tym pieniądze. Jej 
bloga codziennie odwie-
dzają tysiące ludzi zafa-
scynowanych stylem 
Cory. 

Tavi Gevinson, ma 
dopiero 13 lat, mieszka 
z rodziną w Chicago 
i prowadzi blog Style 
Rookie (połączenie bloga 
Szafiarki z blogiem 
o modzie). Jej recenzje 
czytają światowi projek-
tanci., bo Tavi pisze ory-
ginalnie i odważnie. Zna 
się na rzeczy, pomimo 
tak młodego wieku. Nie-
jeden doświadczony  
dziennikarz mody mógł-
by jej pozazdrościć sła-
wy, szacunku i uznania 
projektantów, a przede 
wszystkim talentu.  Tavi 
śledzi modę nie tylko 

w gazetach i Internecie, 
a projektanci zapraszają ją 
na swoje pokazy, może 
liczą na przychylną opi-
nię? ;) 

Ryfka Sztywniara, to 
pierwsza polska szafiarka, 
filolożka, 27 lat. Choć nie 
jest tak sławna jak koleżan-
ki po fachu z zagranicy, 
otwarcie przyznaje, że sza-
fiarstwo to nałóg, którego 
ciężko się pozbyć. 

Na całym świecie jest 
około kilkunastu tysięcy 
szafiarek i szafarzy, w Pol-
sce około stu pięćdziesię-
ciu. Każdego dnia wrzucają 
do sieci dziesiątki tysięcy 
zdjęć swoich stylizacji, 
ubrań i dodatków. Przeglą-
dają stylizacje innych użyt-
kowników, dzielą się swo-
imi opiniami i dodają ko-
mentarze. Informują się 
nawzajem o aktualnych 
promocjach i wyprzeda-
żach, Coraz częściej wy-

Szafiarki - z tym okre-
śleniem niegdyś kojarzone 
wyłącznie licealistki poka-
zujące swoje stylizacje 
i wymieniające się porada-
mi na temat mody. Dziś 
znaczenie „szafiarek” uro-
sło w siłę. Nie są to już 
tylko jednostki, niemające 
ciekawszych zajęć. Szafiar-
ki definiuje się jako spo-
łeczność internetową, sku-
piającą przede wszystkim 
kobiety,  prezentujące 
w internecie swój styl ubie-
rania się. 

Pomysł ten rozpropago-
wała Cory Kennedy. Gdy 
miała 15 lat postanowiła, że 
założy bloga, na którym  
będzie wszystkim pokazy-
wać jak się ubiera. Dziś, po 
dwóch latach swojej dzia-
łalności Cory, jest bardzo 
sławną postacią w świecie 
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Moda 

mieniają się ubraniami. 
Komentarze stały się  
ważnym elementem całej 
zabawy.  Szafiarki są dla 
siebie wsparciem i inspi-
racją. Ich szafy to kopal-
nia świeżych, często 
dziwacznych pomysłów.  

Szafiarki też ulegają 
modom. Okulary kujonki, 

torebka chanelka, rozklo-
szowana mini, gladiator-
ki, legginsy wet look, 
ramoneska to obowiązko-
we pozycje w szafie każ-
dej z dziewczyn. Krótko 
mówiąc aktualnie królują 
dwa style przewodnie: 
glamrock i babcina bohe-
ma.  

Jakiś czas temu, sza-

fiarze stworzyli oficjalną 
stronę swojej społeczności, 
ruszył projekt - LOOKBO-
OK.COM, strona ta jest 
i s tną  Naszą-Klasą .p l 
wszystkich światowych 
szafiarzy. 

Żeby zostać szafiarką, 
nie trzeba posiadać platyno-
wej karty kredytowej bez 
limitu. Dziewczyny radzą 
sobie bardzo dobrze. Kupu-
ją w second-handach, na 
aukcjach internetowych 
i w sieciówkach, dobierając 
tylko markowe dodatki, np. 
torby Louis Vuitton czy 
biżuterię Chanel. Marka 
ubrań odgrywa tu drugopla-
nową rolę, liczy się przede 
wszystkim oryginalny po-
mysł na stworzenie niepo-
wtarzalnej kreacji. 

Marta Klimowicz so-
cjolog internetu z Uniwer-
sytetu Wrocławskiego tłu-
maczy, że prowadzenie 
bloga o modzie i występo-
wanie w roli modela, redak-
tora i komentatora trendów 
stało się sprawą o wiele 
poważniejszą, niż komukol-
wiek do tej pory się wyda-
wało. Nie przewidzieli tego 
ani kreatorzy, ani redaktorki 
żurnali, ani nawet sami 
autorzy blogów. 

Szafiarki moim zda-
niem są przykładem ideal-
nej społeczności interneto-
wej. Panują nad swoim 
internetowym wizerunkiem, 
bo same go kreują. W pełni 
kontrolują swoje blogi. 
Dają innym inspirację. 
Uczą się przyjmować kryty-
kę. Rozwijają swoją kre-

atywność. Ale przede 
wszystkim prowadząc 
swoje blogi i żyjąc w spo-
łeczności szafiarek są 
szczęśliwe i dobrze się 
bawią! 

Olga Grabelska 
 

Zdjęcia pochodzą z lookbook.com 
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Parkour jest sztuką 
przemieszczania się 
i polega na jak najszyb-
szym przedostaniu się 
z punktu A do punktu B. 
Przykładem może być 
sytuacja, kiedy spieszymy 
się na autobus i mamy 
przed sobą krętą drogę. 
Przeciętny człowiek prze-
szedłby tę drogę po wy-
znaczonym odcinku, tra-
ceur(czyt. trejser),czyli 
osoba trenująca parkour, 
pokona ją na skróty np. 
użyje kilku technik aby 
zaoszczędzić na czasie 
i pokona barierki ochron-
ne lub wejdzie na ścianę 

i zejdzie z drugiej 
strony :) Brzmi 
może dziwnie, ale 
to prawda, sam 
miałem już wiele 
sytuacji, kiedy 
p ot r zeb owałe m 
użyć swoich umie-
jętności. 
   Pomysł powstał 
we Francji, a do 
rozpowszechnie-
nia go w całej 
Europie  przyczy-
nił się Davide 
Belle mieszkający 
w Lisses niedaleko 
Paryża. Belle  już 
od najmłodszych 
lat uczył się akro-
batyki i pokony-
wania przeszkód 

pod okiem swojego ojca, 
który walczył w Wietna-
mie. 

Parkour istnieje tak 
naprawdę już od bardzo 
dawna, na całym świecie 
jednostki specjalne i woj-
sko ćwiczą 
przecież walkę 
z przeszkoda-
mi. 

  Is t n i e ją 
również odła-
my parkour 
np. FreeRun-
ning  czyli 
wolny bieg. 
Niestety jest 
on najczęściej 

mylony z parkour, ponieważ 
jest to sztuka komercyjna 
i w mediach przedstawiana 
jako parkour. FreeRun pole-
ga na wykonywaniu efek-
townych tricków. Freerune-
rzy trenują na pokaz, 
w przeciwieństwie do tra-
ceur'ów, którzy ćwiczą wy-
łącznie dla siebie. 

Wolny bieg jest odła-
mem stylu i powstał również 
we Francji, a jego filozofię 
wymyślił Sebastien Foucan. 
Całość zaczęła się około 25 
lat temu ,kiedy Sebastien 
i David trenowali razem. 
Sebastien, po 15 latach tre-
ningu, postanowił wprowa-
dzić akrobatykę, co nie 
spodobało się Dawidowi. 
Sądził on, że nie można 
stosować tricków, które 
spowalniają. W ten sposób 
powstały dwie różne filozo-
fie, Sebastien zabrał swoją 
część doświadczeń do Wiel-
kiej Brytanii, gdzie zapo-
czątkował FreeRunning. 

PARKOUR, 
czyli pokonywanie przeszkód  
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  Parkour nie jest spor-
tem extremalnym, jest to 
sztuka, którą tworzy każ-
dy z nas treserów, wno-
sząc nowe doświadczenia 
i dzieląc się nimi. W par-
kour nie ma zawodów, 
ponieważ trenujemy tylko 
dla siebie, natomiast we 
FreeRunningu zawody są 
organizowane na terenie 

Wielkiej Brytanii. 
Trenujemy po to, by 
poczuć się wolnymi, 
uciec przed monotonią 
codzienności.  Ćwiczy-
my i poznajemy swoje 
możliwości, doprowa-
dzamy do perfekcji 
nasze ciało i psychikę. 
Czasami aby wykonać 
technikę potrzeba wie-
le skupienia, żeby 
oczyścić umysł i uwie-
rzyć we własne możli-
wości. Każdy może 
trenować parkour, 
g r u b y 
czy chu-
dy, na-
wet nie-

pełnosprawni. 
Znam chłopca 
bez ręki, który 
radzi sobie jak 
mało kto. 

W i a r a 
w siebie jest 
bardzo ważna 
i to nie tylko w 
parkour. To 
nie jest tak, że my się nie 

boimy stojąc nad przepa-
ścią i wykonując skok na 
drugą stronę. Każdy nosi 
w sobie strach, inaczej już 
by nie żył. Nie można ot 
tak wyjść na trening 
i skakać nie uruchamiając 
wyobraźni, „bo widziałem 
filmik na YouTube i ja też 
tak zrobię”, potrzebny jest 
odpowiedni trening fi-
zyczny i na początek tro-
chę teorii. 

   Przychodząc na 
trening walczymy z wła-
sną psychiką i uczymy się 

wiary w siebie, każdy  
rozgrywa mentalną walkę 
i trenuje w skupieniu. 

Czasami wracamy do 
domu zawiedzeni, bo coś 
nam nie wyszło, zdarza 
się, że nad jednym sko-
kiem potrafimy przesie-
dzieć cały dzień, lecz 
uczucie, jakie nam towa-
rzyszy, kiedy skok się 
uda, jest nie do opisania. 

 
Kamil Pachnik  

kl. IIct  
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"Avatar" był chyba 
najbardziej oczekiwa-
nym filmem roku. Wielu 
twierdzi, iż James Ca-
meron uratował nim 
honor wysokobudżeto-
wego kina SF. 

Fabułą jednak mnie 
nie zaskoczył, jest nieco 
schematyczny: bohater 
ratuje coś cennego, za-
kochuje się, dlatego też 
k o ń c ó w k a  
przewidywal-
na nawet dla 
z w y k ł e g o 
widza . 

D z i e ł o 
przedstawia 
historię spa-
raliżowanego 
ż o ł n i e r z a , 
byłego ko-
m a n d o s a 
(Jake Scully’-
e g o ) , k t ó r y 
dostaje szan-
sę odzyskania 
z d r o w e g o 
ciała w wyni-
ku czego otrzymuje 
rozkaz uczestniczenia 
w programie awatar.. 
Zadaniem Jake'a jest 
podróżowanie po Pando-
rze, bujnej planecie po-
rośniętej lasem deszczo-
wym, wypełnionej nie-

zwykłymi istotami.  Ta zaś 
jest domem Na'vi, człekopo-
dobnej rasy, która według 
ludzi żyje na prymitywnym 
poziomie( w rzeczywistości 
to rasa dużo bardziej zaawan-
sowana). Wysokie na dzie-
sięć stóp, błękitno skóre, 
Na'vi żyją harmonijnie 
w obrębie ich świata zacho-
wanego w nienaruszonym 
stanie. Niestety, za sprawą 

ludzi poszukujących cennych 
minerałów na terenie Pando-
ry, egzystencja Na'vi jest 
poważnie zagrożona. Jakie 
nieświadomie staje się czę-
ścią tej ingresji. Odkąd ludzie 
są niezdolni do oddychania 
na Pandorze, stworzyli hy-

brydy zwane Avatarami. 
Dzięki technologii łączą-
cej umysł człowieka 
z ciałem Avatara, może 
on bez problemu przeby-
wać na obcej planecie. 
Jake za jego pośrednic-
twem znów staje na no-
gach. Ponadto, zakochuje 
się w młodej Na'vi 
o imieniu Neytiri. Z cza-
sem coraz bardziej przy-

staje do jej 
klanu, znaj-
dzie się 
p o m i ę d z y 
siłami mili-
t a r n y m i 
Z i e m i 
a Obcej 
p l a n e t y - 
z o s t a n i e 
zmu s z on y 
do wybrania 
stron w epi-
ckiej bitwie, 
która prze-
sądzi o losie 
całego świa-
ta.. 

"Avatar" jest także 
przełomem w filmowych 
efektach specjalnych, 
które nie powodują 
sztuczności, wręcz prze-
ciwnie, wprowadzają nas 
w świat realny, tętniący 
życiem. Muszę zazna-

"Avatar - blockbuster roku!" 
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czyć również, że nawet 
na twarzach postaci 
można było dostrzec 
prawdziwy wyraz emo-
cji, a nie była to tylko 
radość, ale także smu-
tek, rozczarowanie, 
i strach… Mało tego, 
wszystko można było 
obejrzeć w 3D, co spo-
tęgowało wrażenie. 

Avatar to genialny 
film, a twórca po raz 
kolejny udowodnił, że 
jest królem Hollywood i 
potrafi nawet z banalnej 
historii stworzyć prze-
łomowe dzieło. Film  
bije na głowę wszystko 
co, do tej pory stworzo-
n o  w  k i n i e , 
a jednocześnie, mimo 
wygładzenia i intele-
ktualnego dostosowania 
do uśrednionego bywal-
ca multipleksu, dostar-

cza silnych emocji i świetnej 
rozrywki. 

Cameron zna się na swo-
jej robocie, co widać po wy-
borze odtwórców głównych 
ról. Sam Worthington i Zoe 
Saldana wspaniale wcielili 
się w role głownych bohate-
rów. 

"Avatar" to z pewnością 
brawurowo zrealizowane, 
barwne oraz dynamiczne 

kino. W kategorii widowi-
ska wypada znakomicie. 
Wystarczy dać się ponieść 
wyobraźni Camerona, co 
naprawdę nie powinno 
być trudne. I jeszcze jed-
n o : j e ś l i  ogl ą d a ć 
"Avatara", to tylko 
w kinie. Na małym ekra-
nie na pewno nie zrobi 
takiego wrażenia. 

Marlena Roszuk 

Sięgnij po książkę 
“ZMIERZCH”, historia 

niebezpiecznej, zakazanej 
miłości młodej dziewczyny 
i nieśmiertelnego wampira, 
na długo przed premierą 
kinową stał się fenomenem 
kulturowym i zjawiskiem 
społecznym napędzanym 
przez wielomilionową rzeszę 
fanów. Skąd wziął się ge-
niusz tej sagi? 

Piękno "Zmierzchu" 
przejawia się w skonfronto-
waniu miłości i śmierci. Te 
zaś, stanowią wspaniały 
przyczynek do filozoficznych 
rozważań. Przedstawienie 

powoli rodzącego się uczu-
cia między Bellą Swan, 
a Edwardem Cullenem sta-
nowi oderwanie od rzeczy-
wistości, sprawia, że niereal-
ne staje się prawdziwe. Traci 
cię poczucie czasu i zatraca 
się w kolejnych stronach 
powieści. Bohaterowie  są 
siedemnastolatkami, oboje 
chodzą do tej samej szkoły 
i oboje uważają się za od-
mieńców. Bella to niezdara, 
mdlejąca na widok krwi, 
dziewczyna mająca wyjątko-
wo niskie mniemanie o so-
bie. Z Phoenix, gdzie miesz-
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kała z matką, przenosi się 
do ojca, do małej mieściny 
o nazwie Forks. W nowej 
szkole czuje się dziwnie, 
bo raz, że jest w komplet-
nie nieznanym otoczeniu, 
dwa, że wzbudza zaintere-
sowanie  chł opaków. 
Edwarda Cullena zauważa 
już ierwszego dnia i nie 
może przestać o nim my-
śleć. Przystojny jak młody 
bóg, najwyraźniej bogaty, 

wszechstronnie uzdolniony. 
Chłopak ideał, a mimo to ich 
znajomość rozpoczyna się od 
jego panicznej ucieczki. Bella 
bardzo szybko odkrywa, że 
obiekt jej westchnień nie jest 
zwykłym człowiekiem, lecz 
wampirem. 

Należy zwrócić  uwagę na 
niepozorne słówko „wampir”. Na 
nim w dużej mierze zasadza się 
wyjątkowość tej historii. Autorce 
należą się pochwały, gdyż udała 

się jej rzecz 
n i e z mi e r n i e 
trudna - nie 
p r zes ł od zi ł a 
swojej powie-
ści. Nie ma 
m o m e n t u , 
który raziłby 
zbytnią ckli-
wością czy 
p r ze s a d n ym 
romantyzmem. 
Duża w tym 
zasługa Edwar-
da, który raczej 
nie powinien 
pozwalać sobie 
na gwałtowne 
w y b u c h y 

uczuć. Z wyznaniami też 
jest dość wstrzemięźliwy. 
Dużo za to w jego wypo-
wiedziach cynizmu i sarka-
zmu. W ogóle, język to 
wielka zaleta tej pozycji. 
Dialogi są naturalne i czę-
sto wywołują uśmiech.  

Ks iążki  z cyklu 
„Zmierzch” to zgrabnie 
napisane, dobrze wyważo-
ne, sympatyczne historie. 
Do tego całkiem wciągają-
ce. Duża w tym zasługa 
narracji i samej historii. 
W tej książce cały czas coś 
się dzieje. „Jesteśmy wolni 
do tego stopnia, że nasze 
zachowanie jest powodo-
wane tymi pragnieniami, 
które nam odpowiadają.” 
I to właśnie, nie kto inny, 
jak Cullenowie są dobrym 
przykładem wspomnianej 
wolności. Ponieważ są 
wampirami – pragną krwi, 
a mimo tego, nie chcą od-
bierać ludziom życia. Po-
stępują według określonych 
zasad i tym samym mogą 
osiągnąć coś na kształt 
moralnego życia. 

Saga „ZMIERZCH” 
jest zdecydowanie godna 
polecenia. Należy pamiętać, 
że nie czytamy po to, by 
zrealizować główne cele 
nauczyciela, lecz po to, by 
poprzez pryzmat cudzego 
doświadczenia lepiej rozu-
mieć siebie i otaczającą nas 
rzeczywistość. 

Nawet najciekawszy 
program telewizyjny nie 
zastąpi tego, co może roze-
grać się w wyobraźni. 

Miłej lektury ! 
Izabela Wyrzykowska  
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W roku 2010 obchodzi-
my dwusetną rocznicę 
urodzin Fryderyka Chopi-
na. Jest to szansa na pro-
mocję polskiej kultury 
i sztuki oraz możliwość 
propagowania naszego 
dziedzictwa narodowego. 
W ramach obchodów za-
planowano cykl koncertów 
„Chopin w stolicach jego 
Europy”, które odbędą się 
w Paryżu, Londynie, Pra-
dze, Wiedniu i Berlinie. 

F r yd er yk  Ch opi n 
(1810-1849) urodził się 
1 marca 1810 roku w Żela-
zowej Woli koło Warsza-
wy. Jego matka pochodziła 
z Kujaw, a ojciec był Fran-
cuzem z Lotaryngii. Naukę 
gry na fortepianie rozpo-
czął jako sześciolatek. 
Postępy młodego pianisty 
były tak duże, że w niedłu-
gim czasie zaczął on wy-
stępować w salonach war-
szawskiej arystokracji. Gry 
na fortepianie uczył się 
u Wojciecha Żywnego, 
następnie podjął naukę 
kompozycji (mając zaled-
wie 12 lat) u Józefa Elsne-
ra, który napisał o nim 
w raporcie „szczególna 

zdatność, geniusz muzyczny”. 
Do 20. roku życia skomponował 
wiele utworów, w tym dwa 
koncerty – e-moll i f-moll. 
W 1830 opuścił Warszawę, jak 
się później okazało – na zawsze. 
W tym czasie wybuchło powsta-
nie listopadowe. Chopin pozo-
stawał na obczyźnie. Wtedy 
prawdopodobnie powstała Etiu-
da c-moll, zwana Rewolucyjną. 
W ciągu kilku następnych lat 
przebywał na emigracji w Pary-
żu, został członkiem patriotycz-
nego Towarzystwa Literatury 
Polskiej. Poznał największe 
sławy tamtych czasów, m.in. 
Kompozytorów: Berlioza, Men-
delssohna, czy poetów – Mic-
kiewicza i Słowackiego. W tym 
czasie jego stan zdrowia uległ 
pogorszeniu, bo kompozytor 
chorował na gruźlicę. W 1838 
wraz z przyjaciółką, powieścio-
pisarką George Sand opuścił 
Paryż i wyjechał na Majorkę. 
Potem wielokrotnie korzystał 
z gościnności Sand, przebywa-
jąc w posiadłości pisarki 
w Nohant, gdzie powsta-
ły jego najwybitniejsze, 
ostatnie kompozycje. 
Chopin skomponował 
ponad 200 utworów w 
większości na fortepian 
(mazurki, polonezy, 
walce, ballady, nokturny, 
scherza, etiudy, sonaty 
fortepianowe, fantazje, 
kołysanki). 

Fryderyk Chopin jest 
uznawany za najwybit-
niejszego polskiego 
kompozytora i stawiany 
w jednym szeregu obok 

takich twórców jak Bach, 
Mozart czy Beethoven. W 
swojej muzyce nie odwoły-
wał się do inspiracji pozamu-
zycznych, co tak chętnie 
czynili twórcy romantyczni. 
Znana była niechęć Chopina 
do nadawania literackich 
podtekstów swoim utworom. 
Fantazję kompozytora pobu-
dzał przede wszystkim jego 
ulubiony instrument – forte-
pian. Nie była mu obca mu-
zyka innych twórców. Wielu 
z nich znał osobiście (np. 
Franciszka Liszta) i uczestni-
czył w ich koncertach. 
W brzmieniu fortepianu Cho-
pin odkrył nowe, nieznane 
dotąd możliwości tego in-
strumentu i wyznaczył nowe 
horyzonty muzyczne dla 
swoich następców. Tak bar-
dzo rozwinął możliwości 
instrumentu, że transkrypcje 
(przeróbki) jego arcydzieł na 
orkiestrę lub inne obsady 
wykonawcze są rzadkością 

Obywatel świata 



 

Str. 16 

Wydarzenia 

i nie zawsze dorównują 
brzmieniu samego forte-
pianu. 

Zdaniem wielkiego 
malarza Eugene Dela-
croix, Chopin był najbar-
dziej romantycznym 
wśród muzyków, ale 
jednocześnie miał kla-
syczną potrzebę doskona-
łości formy, którą dopra-
cowywał w najdrobniej-
szych szczegółach. Kompo-
zytor twierdził, że aby stwo-
rzyć w muzyce coś orygi-
nalnego, należy przedtem 
przyswoić sobie dotychcza-
sowe osiągnięcia. Jednocze-
ś n i e  j e g o  m u z y k a 
jest tak indywidualna 
i niepowtarzalna, że stała 
się łatwo rozpoznawalną 
nawet dla ludzi nieznają-
cych się na muzyce. 

Fryderyk Chopin był wy-
bitnym kompozytorem. Wyko-
rzystywał w swojej twórczości 
subiektywne emocje. Niezwy-
kła wrażliwość pozwoliła mu 
również dostrzec piękno rodzi-
mego folkloru. W swojej mu-
zyce sięgał do elementów lu-
dowych, które genialnie prze-
twarzał, tak, że do dziś jego 
utwory zachwycają swoją for-
mą. Nazywamy go kompozy-
torem narodowym, ponieważ 

jego muzyka jest 
przesiąknięta głębo-
kimi, patriotycznymi 
uczuciami. 
17 października 1849 
roku Fryderyk Cho-
pin zmarł na gruźlicę 
płuc w swoim ostat-
nim paryskim miesz-
kaniu. Został pocho-
wany na cmentarzu w 
Paryżu. Zgodnie z 

ostatnią wolą Chopina jego 
serce siostra przywiozła do 
Warszawy, gdzie zostało 
wmurowane w filar kościoła 
św. Krzyża na Krakowskim 
Przedmieściu. 

Cyprian Kamil Norwid 
powiedział o nim „Rodem 
warszawianin, sercem 
Polak, a talentem świata 
obywatel” 

Natalia Jeleń  

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
10 stycznia 2009 

Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy zagrała 
już po raz osiemnasty, jak 
co roku chciano uzbierać 
jak najwięcej pieniędzy na 
r z e c z  c h o r y c h 
i potrzebujących dzieci, 
tym razem z chorobami 
nowotworowymi. Jedną 
z głównych atrakcji Finału 
w Siedlcach był pokaz 
rzeźbienia w lodzie, przy-
gotowany dla upamiętnie-
nia 70. rocznicy  najniż-
s z e j  t e m p e r a t u r y 
w  Polsce, która została 
zanotowana 11 stycznia 
1940 roku właśnie w Sie-
dlcach, było to -41 °C. 

Dlatego stworzono wiele cie-
kawych rzeźb, między innymi 
nie istniejącą już bramę Ogiń-
skich, wszystkie dzieła można 
było podziwiać na placu Si-

korskiego. W tym roku 
również uczniowie naszej 
szkoły: Martyna Sulich, 
Emilia Szponar, Kamila 
Serbista, Joanna Tka-
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czyk, Małgorzata Gizińska, 
Przemysław Kukawski, 
Radosław Kamiński i Grze-
gorz Kluska pod opieką 
pana Jerzego Gieruka 
wspólnie z LOK-iem przy-
czynili się do udziału Elek-
tryka w akcji charytatywnej 
w Siedlcach. Przy hali 

OSiR odbył się konkurs na 
najlepszego strzelca, każdy, 
od najmłodszego do najstar-
szego, wrzucając pieniądze 
do puszki, mógł sprawdzić 
swoje siły. Na najlepszego 
strzelca z każdej kategorii 
czekały puchar oraz medal. 
Nasi uczniowie, pełni zapału 

do pracy, nie zważali na 
złe warunki atmosferycz-
ne i już od godziny 9.00 
dzielnie wspierali Orkie-
strę. Dziękujemy! 

 
Magda Sawczuk                                                                                                                   
Gosia Gizińska                                                                                                                  
Emilia Szponar 

Haiti - Wyspa zapomniana przez Boga 

Haiti. Ponad 250 tys. 
ofiar, prawie 2 miliony 
ludzi bez dachu nad głową. 
Czym jeszcze zaskoczy nas 

Matka Natu-
ra? Tragedia, 
jaka wyda-
rzyła się 
12.01.2010 
miała swoje 
źródło 12 km 
pod ziemią. 
Jednak na-
wet tak ogro-
mna warstwa 
wnętrza na-

szej planety nie uchroniła 
przed tym, by wszystko 
odbyło się bez echa. Trzęsie-
nie ziemi miało siłę ok. 7,2 

st. w skali Richtera. Ci, 
którzy je przeżyli, nie 
potrafią ze spokojem 
w głosie opowiadać 
o dramacie, jaki przeszli. 
To, co ich spotkało, wo-
leliby wymazać z pamię-
ci na zawsze. 

GORZEJ BYĆ NIE 
MOŻE? 

Zniszczone dzielnice, 
domy, sklepy, bazary, 
ogromne budynki, robią-
ce ogromne wrażenie za 
czasów swej świetności, 
teraz pod gruzami znaj-
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Wydarzenia 

dują się rozkładające ciała. 
Smród nie do zniesienia. 
Codzienne życie ocalałych 
składa się ze szlochu, gło-
śnego i niemego wołania 
o pomoc, choćby odrobinę 
wody, choćby kilka słów 
pocieszenia. Haiti zaczyna 
być krajem anarchii, rozża-
lenia, desperacji, nienawi-
ści, paniki, narastającej 
z dnia na dzień, całkowitej 
bezradności rządzących. Bo 
kto mógł przewidzieć taką 
tragedię? Po 12 stycznia już 
nic nie robi wrażenia. Dziś 
wszystkiego można się 
spodziewać. Obrabowane 
domy, sklepy, morderstwa 
za szklankę wody, samobój-
stwa, bratobójstwa - co-
dzienność. Jakich słów 
użyć, by próbować przeciw-
stawić się tak potwornym 
scenariuszom, które pisze 
życie? Mało kto zdaje sobie 
sprawę, że wyspa, która jest 
jednym z najbiedniejszych 
państw świata, umiera. Tak 
po prostu. Tu nie wystarcza 

już pomoc z zewnątrz. Tu 
każda godzina jest morder-
czą walką o przetrwanie. 

BILANS  STRAT 
Dla porównania, warto 

przytoczyć przykład sprzed 
5 lat, gdy ogromne tsunami 
nawiedziło kraje Azji. Jak 
wiemy, całkowita liczba 
ofiar trzęsienia ziemi oraz 
fal tsunami osiągneła wiel-
kość 120 000 istnień ludz-
kich. Dziesiątki tysięcy 
osób zaginęło. Miliony 
straciły dach nad głową 
oraz miejsca pracy. Organi-
zacje humanitarne stwier-

dziły, że co trzecia ofiara 
kataklizmu była dzieckiem. 
Wśród ofiar znalazły się 
tysiące turystów z całego 
świata, którzy spędzali 
razem z dziećmi Boże Na-
rodzenie na słonecznych 
plażach Oceanu Indyjskie-
go. Niemniej jednak, dzięki 
wsparciu z zewnątrz, tak 
Haiti, jak i państwa do-
tknięte tsunami, ciągle uzy-
skują pomoc. Jakkolwiek 
by na to spojrzeć, przecięt-
ny człowiek jest w stanie 
zauważyć, że mimo po-
wszechnie panującej opinii 
o egoiźmie współczesnego 
człowieka, potrafimy się 
solidaryzować z prawdzi-
wie pokrzywdzonymi, 
a władze starają się o to, by 
jak najbardziej wspomóc 
ofiary tragedii. 

Nie unikniemy, kolej-
nych klęsk żywiołowych, 
które już dziś przewidują 
sejsmolodzy, ale każdy 
najdrobniejszy, bezintere-
sowny gest w stronę drugie-
go człowieka, szczególnie 
tego pokrzywdzonego, 
czyni nas lepszymi. 

Marta Dmowska 
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Sport 

Na olimpiadę zje-
chali się najlepsi spor-
towcy z całego globu. 
Niekiedy weterani, 
którzy startują już od 
wielu lat. Ja chciał-
bym, jednak przyjrzeć 
się naszym rówieśni-
kom startującym na 
tegorocznych zimo-
wych igrzyskach. Jest 
paru uczestników olim-
piady, którzy zasługu-
ją, aby ich przedstawić. 

  Pierwszy zawod-
nik to Peter Prevc, 
zaledwie siedemnasto-
letni skoczek, który w 
tym roku debiutuje w 
tak dużej imprezie 
sportowej.  Jednak 
p o k a z a ł  j u ż 
w pierwszym konkur-
sie, że nie wiek 
i doświadczenie a mło-
dość i talent się liczą. 
Słoweński skoczek 
zajął 7. miejsce na 
normalnej skoczni. 
Szkoda, że osiemnasto-
latek Krzysztof Miętus 
nie ma takiej wiary 

w siebie. 
Najmłodszą zawodnicz-

ką jest piętnastoletnia Brit-
teny Cox z Australii startu-
jąca w narciarstwie dowol-
nym. A najmłodszym za-
wodnikiem jest również 
rodak Britteny, 15 letni 
snowboardzista James 
Scott. 

A teraz trochę liczb: 
 2762 sportowców 

bierze udział w tegorocz-
nych igrzyskach 

 82 kraje (w tym takie 

kraje jak Kajmany czy 
Ghana) 
 1660 mężczyzn 
 1102 kobiety 
 12500 funkcjonariu-

szy dba o bezpieczeństwo 
 10000 dziennikarzy z 

całego świata relacjonują-
cych  igrzyska 
 500000 gości 
 12000 osób – tyle 

liczyła sztafeta, która prze-
była 45000 tys. km z 
Olimpii do Vancouver. 
 47 polskich sportow-

ców w tym 26 mężczyzn 
i 21 kobiet 
 8 zdobytych przez 

Polskę medali (od roku 
1924) 
 280 medali zebrała 

od 1924 roku reprezenta-
cja Norwegii, w tym 98 
złotych 

 
Damian Gąsowski 

Nasi rówieśnicy w Vancouver 
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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.  

Polska to taki kraj, gdzie  
nawet kryzys się nie udał. 

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.  

- 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. 

Szczyt głupoty:  
Zapalić świeczkę i włożyć do akwarium, 
żeby rybkom nie było ciemno.  


