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Elektryk czeka właśnie na Ciebie ! 

Gdy  skończą  się  wasze  zmagania 

z egzaminem gimnazjalnym  i nadejdzie 

czas na pożegnanie się ze starą szkołą . 

Przyjdzie  w  waszym  życiu  moment, 

w  którym  trzeba  będzie  dokonać waż‐

nego wyboru  nowego  kierunku  kształ‐

cenia. Niektórzy z was mają  już sprecy‐

zowane  wymagania  co  do  nowej,  wy‐

marzonej  szkoły.  A  tych,  którzy  ciągle 

się wahają, czeka trudna decyzja   doty‐

cząca przyszłości. 

Zarówno  pierwszych  jak  i  drugich 

zapraszamy  do  wstąpienia  w  szeregi 

uczniów  naszej  szkoły.  „Elektryk”  jest 

szkołą  otwartą  na  wszystkich.  Mamy 

wspaniałych nauczycieli  i uczniów. Atu‐

tem  naszej  szkoły  nie  jest  ciągłe  zaku‐

wanie wiadomości  i  regułek na kolejne 

lekcje,  ale  rozwijanie  swoich pasji  i  ta‐

lentów.  Chcemy  aby  każdy  uczeń  czuł 

się u nas dobrze, by pod okiem pedago‐

gów rozwinął skrzydła. 

Proponujemy  liczne  zajęcia  pozalek‐

cyjne począwszy od zespołu muzyczne‐

go poprzez treningi siatkarzy, koszyka‐

rzy oraz piłkarzy ręcznych, kończąc na 

działalności  w  szkolnym  kole  Caritas. 

Każdy,  kto  zdecyduje  się  właśnie  na 

naszą  szkołę, może  liczyć  na miłą  at‐

mosferę    a w  trudnych  sytuacjach na 

pomoc  szkolnego  pedagoga  i  psycho‐

loga.  Elektryk  jest mieszanką  różnych 

osobowości, więc nikt nie będzie  czuł 

się  tu  samotny. Przepiękne dziewczyny 

oraz  przystojni  chłopcy  to  u  nas  nie 

rzadkość ! Więc jest na kogo popatrzeć i 

do  kogo  powzdychać  :)  Nasza  szkoła 

otwiera przed Tobą swoje podwoje. 

Wybór należy do Ciebie .   

ZAPRASZAMY 

Jolanta Skibska 
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Mój Elektryk 
„Nowa szkoła,  jaka ona będzie? Czy 
znajdę tam przyjaciół? Czy nauczyciele 
będą mili i wyrozumiali? Byłam pełna 
obaw....Okazało się jednak, że nie jest 
tak strasznie jak myślałam. Nauczyciele 
okazali się bardzo mili. Nowi koledzy 
również. Tylko sama szkoła troszkę mnie 
przeraża. Jest taka duża! Jednak jakoś 
się do niej przyzwyczaiłam i zaaklimaty-
zowałam w nowym otoczeniu.”.    

                                                                                                                        
Karolina 

 

„Tu nie zmuszają cię do nauki. Tu dostaje 
się tylko taką możliwość. Nikt wiedzy 
nie wkłada nam siłą. Szkoła kujonów? 
Zdecydowanie nie” 

 

                                                                                                                       
Piotrek 

 

„Dla mnie ta szkoła jest nie tylko miej-
scem nauki, ale również okazją do spo-
tkania wielu świetnych ludzi. Między 
klasami nie widać rywalizacji, wszyscy 
genialnie się ze sobą dogadujemy. Uwa-
żam, że warto tutaj przyjść i poczuć kli-
mat tego miejsca”. 

 

                                                                                                            
Kasia 

„Wielkim plusem Elektryka jest ogromna 
hala sportowa, duża liczba pozaszkol-
nych zajęć sprawia, że jestem jej częstym 
gościem. Wspaniała kadra nauczycielska, 
co prawda wymagająca, ale chyba tak 
powinno być. Jedynym minusem jest duża 
liczba osób ,na przerwach prawdziwy 
tłum, ale cóż nie można mieć wszystkie-
go.” 

 

                                                                                   
Maciek 

 

„Wspaniała lokalizacja, wszędzie blisko, 
budynek ma swój klimat. Dla mnie Elek-
tryk zawsze kojarzył się z pewną magią. 
I do tego bardzo ładne dziewczyny” 

 

                                                                                   
Kuba 

 

„Atmosfera w szkole jest bardzo miła, a 
ludzie pozytywni. Nauki dużo, ale chyba 
jak w każdym liceum. Plusem dla osób 
mieszkających daleko jest z pewnością 
internat. Mnie się w szkole bardzo podo-
ba i polecam ją wszystkim” 

 

Ewelina 
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 Trzymamy kciuki    
Czas egzaminów maturalnych zbliża się wielkimi krokami. Choć wiedzy w głowach        
A na to sposobów nie brakuje. Aby wszystko w czasie matury poszło jak po maśle        

rokim łukiem fryzjera       

Czerwona bielizna 
Jeśli  podczas  studniówki  włożyłyście 
bieliznę w  innym kolorze niż czerwony, 
na egzaminie na łut szczęścia nie macie 
co liczyć. Kolor czerwony bowiem chro‐
ni  przed  złymi  siłami,  a  jednocześnie 
jest symbolem krwi przelanej w zwycię‐
skiej  walce.    Jeśli  chodzi  natomiast 
o chłopaków, to  jeśli na czerwone slipy 
lub bokserki się nie odważyli  tego wie‐
czora, a co gorsza nie podejrzeli nawet 
rąbka  czerwonej  bielizny  studniówko‐
wej partnerki, to biada im na maturze. 

 

Talizmany 
Poza    czerwoną  bielizną   maturalnym 
talizmanem  jest  oczywiście  słoń.  Bar‐
dzo ważne by jego trąba była uniesiona 
ku górze.  Jeśli  z wiedzą  krucho można 
wziąć też ze sobą na egzaminy: podko‐
wy,  lub  drobiazgi  otrzymane  od  bli‐
skich . 

Nie  życzyć  i  nie  dzięko‐
wać 
Bardzo  ważne  by  przed  maturą  nie 
usłyszeć  bezpośrednich  życzeń  np. 
szczęścia,  sukcesu  czy  powodzenia. 

Kiedy  usłyszy  je  złe  licho  z  pewnością 
odwróci  je  podczas  egzaminu  a wtedy 
matura  oblana.    Maturzyście  należy 
życzyć ewentualnie  połamania długopi‐
su czy skręcenia karku. Jeśli już życzenia 
sukcesu  padną,  dla  odczynienia  uroku 
konieczne  jest    trzykrotne  splunięcie 
przez  lewe ramię. Maturzysta, nawet o 
najlepszych  manierach,  absolutnie  nie 
może  też  za  życzenia podziękować. Le‐
piej  irytować    grubiańskim  zachowa‐
niem niż narazić  się na niepowodzenie 
podczas matury. 

 



   za maturzystów 
          wraz z jego upływem przybywa, to może warto zapewnić sobie także szczęście? 
          trzeba losowi trochę pomóc np. czerwoną bielizną, amuletami, omijaniem sze‐
            Ach te przesądy... 
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Ubrania 
Na maturę chłopaki muszą włożyć obo‐
wiązkowo  ten  sam  garnitur, w  którym 
bawili się na własnej studniówce, nagro‐
madziły  się w  nim  bowiem  pozytywne 
fluidy. Wynik egzaminu będzie tym  lep‐
szy,    im  więcej  strój  zawierał  będzie 
elementów pożyczonych. 

Od fryzjera z daleka 
Sto dni przed maturą absolutnie zakaza‐
ne  jest  ścinanie włosów  –  nie  zależnie 
od  płci.  Nawet  najmniejsza  ingerencja 
fryzjera może pozbawić bowiem posia‐
danej wiedzy.  Czuprynę  trzeba  schlud‐
nie zaczesać a w razie potrzeby podpiąć 
bądź związać w kitkę. Ważne by młodzi 
panowie  w  dniu  egzaminu  dojrzałości 
nie golili brody. Można zrobić to ewen‐
tualnie  przed  północą  dnia  
poprzedniego. 

 

Kopniak na szczęście 
Kopniak  „na  szczęście”  to ważna  spra‐
wa. Pobudza  i pomaga zwalczyć nerwy.  
Złośliwi twierdzą natomiast, że miejsce, 
w które najczęściej zadawane są koniaki 
to  jedyna  droga  by  dotrzeć  do mózgu 
maturzysty. Więc  im więcej  kopniaków 
tym lepiej! 

Złap za kolano 
Na  maturze  poszczęści  się  temu  kto 
pogłaska kolano dyrektorki.     Niestety, 
trzeba zrobić to z zaskoczenia, bo proś‐
ba nie tylko zniweczy czar.  Pojawia się 
też  ryzyko,  bo  łapanie  dyrektorki  za 
kolana  może  też  spowodować,  że  do 
matury nie doczekamy. 

Prawa noga 
Przed  maturą  obowiązkowo  trzeba 
wstać  prawą  nogą  i  tą  samą  przekro‐
czyć próg sali egzaminacyjnej.   Dla od‐
miany  pytania    należy  losować  lewą 
ręką,  a  jeśli upadną  ‐  koniecznie przy‐
deptać nogą prawą. Oby się to nikomu 
nie pokręciło,  bo wtedy egzamin obla‐
ny. 

Wiedza wnika przez sen 
Jeśli wiedza  do  głowy wchodziła wam 
opornie,    jej  nagły  napływ może  spo‐
wodować włożenie pod poduszkę pod‐
ręczników na noc przed egzaminem. 

 

W drodze na egzamin 
Kiedy    maturzyści  zapewnili  już  sobie 
wszystko, co wymienione zostało wcze‐
śniej, nie oznacza to, że mają już zagwa‐
rantowaną przychylność losu. W drodze 
na egzamin czeka  ich  jeszcze wiele nie‐
bezpieczeństw.   Zmierzając na egzamin 
maturzysta nie może absolutnie spotkać 
zakonnicy,  czarnego  kota  czy  przejść 
pod   drabiną. Aby szczęście było muro‐
wane  trzeba  natomiast  zobaczyć  męż‐
czyznę w okularach a  najlepiej kominia‐
rza. 

 
My  wszystkim  tegorocznym  maturzy‐
stom  życzymy więc  połamania  piór,  by 
wiedza  do  głowy  nie  wchodziła  i  żeby 
zdali egzamin dopiero za  rok.   Złe  licho 
pozdrawiamy. 

Klaudia Kuśmierska 
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Dlaczego  
To pytanie zadawało mi wiele osób, gdy tylko zaczęłam szkołę średnią.                 

Od zawsze chciałam chodzić do szkoły o przyjaznej                    

Już  jako  dziesięciolatka  słyszałam 

dobre opinie na temat tej szkoły. Na 

jej plusy składa się wiele czynników. 

Oto niektóre z nich: w naszej szkole 

każdy  może  rozwijać  swoje  pasje 

muzyczne  czy  sportowe.    W  ZSP1 

nauczyciele  są  wymagający,  lecz 

dzięki  nim  wielu  z  naszych  absol‐

wentów  skończyło  wyższe  uczelnie 

i uzyskało dobre zawody, dzięki któ‐

rym  zapewniło  sobie  godną  przy‐

szłość. 

Lecz  mi  najbardziej  w  naszym 

ukochanym ELEKTRYKU podoba się 

to, że gdy nasze reprezentacje bio‐

rą  udział  w  ważnych  zawodach, 

potrafimy się zgrać  i głośno dopin‐

gować  zawodników.  Tak  było 

w  przypadku meczu piłkarek  ręcz‐

nych. Nasza szkoła nie wspiera tylko 

sportowców,  każdy  nawet  najbar‐

dziej  ścisły  umysł  znajdzie  coś  dla 

siebie.  Jednym  słowem  szkoła  dla 

wszystkich  przyjazna  atmosfera  a  i 

nauczyciele  nie  najgorsi  i  ci wyma‐

gający i ci mniej wymagający.  

 

KTÓRA SZKOŁA  JEST NAJLEPSZA 

W MIEŚCIE ?  ELEKTRYK!!!! 

KASIA 3clo 

Pracownia mechatroniczna 

Pracownia elektroniczna 

Ściana wspinaczkowa 



                  W odpowiedzi na nie słyszeli, że to przypadek, lecz to nie do końca prawda. 

                  atmosferze.  A w ELEKTRYKU taka panuje już od wielu lat. 
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Pracownia informatyczna  Pracownia elektryczna 

Pracownia gimnastyczna  Pracownia chemiczna 

Pracownia geograficzna  Sala fitnes 

ELEKTRYK? 
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Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
Żołnierze wyklęci. Dlaczego wyklęci? Zostali wyklęci przez komunistyczną 

historiografię tylko dlatego, że walczyli z sowiecką okupacją, mimo iż niektórzy post-
komunistyczni politycy sugerują, że walki po drugiej wojnie światowej z komunistycz-
nym totalitaryzmem były jakąś formą wojny domowej . Oczywiście, że nie była to 
wojna domowa, bo wojna domowa z reguły jest walką militarną dwóch stronnictw 
krajowych między sobą, podczas gdy żołnierze wyklęci walczyli z NKWD, Armią 
Czerwoną i jej polskimi pomocnikami głównie, Urzędem Bezpieczeństwa i Korpusem 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego.  

Ze  współczesnego  punktu 
widzenia  ich  walka  była  bezsensowna, 
ponieważ  kilka  tysięcy  żołnierzy  bardzo 
odważnych,  pomysłowych  i  nastawionych 
patriotycznie  na  dłuższą  metę  nie  miało 
szans na  zwycięstwo  z potężnym  czerwo‐
nym  imperium, ale  z  ich punktu widzenia 
walka miała sens, ponieważ  liczyli na woj‐
nę  pomiędzy  zachodnimi  aliantami,  a 
Związkiem Sowieckim. Do 1946 roku wiara 
ta miała swoje podstawy, ponieważ Brytyj‐
czycy  trzymali  niemieckich  jeńców  pod 
bronią w  razie wojny,  a  sztaby  generalne 
USA  i  Wielkiej  Brytanii  przygotowywały 
plany na wypadek III wojny światowej. 

Dopiero  niedawno  w  pol‐
skim państwie doceniono wysiłek żołnierzy 
wyklętych  ustanawiając  1  marca  Dniem 
Żołnierzy  Wyklętych.  W  tym  roku  część 
posłów wyszła demonstracyjnie na uroczy‐
stościach  sejmowych  Dnia  Żołnierzy  Wy‐
klętych.  Nadal  więc  niektóre  środowiska 
uważają  legendę  żołnierzy  wyklętych  za 
groźną. 
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Warto przeczytać 

Andrzej Pilipiuk „Kuzynki” 

Katarzyna Kruszewska, agentka 
CBŚ  idąc  śladami  rodzinnych  legend 
trafia na swoja kuzynkę łudząco podob‐
ną do tej z dawnego portretu widziane‐
go w muzeum. Kiedy  ją poznaje zauwa‐
ża, że kobieta ta ma ogromna wiedzę o 
przeszłych  wydarzeniach,  jakby  je  pa‐
miętała.  

W  międzyczasie  obie  poznają 
nastolatkę  bardzo  dojrzałą  jak  na  swój 
wiek, a przy tym całkiem niepodobną do 
swoich  rówieśników.  Jak  się  później 
okazuje  zarówno  kuzynka  jak  i  młoda 
dziewczyna  poznały  sekret  długowiecz‐
ności. Akcja  książki dzieje  się w Polsce, 
w  Krakowie.  Na  początku  poznajemy 
kolejne  bohaterki,  to  daje  czytelnikowi 
dokładny obraz każdej z nich.  

Może to nieco zaskakujące, ale 
kobiety  równie  sprawnie  radzą  sobie  z 
bronią palną, białą  jak  i z komputerami, 
wychodzą  cało  z  każdej  opresji. Mimo 
fantastycznego  charakteru  powieści, 
świat  jest przedstawiony  realistycznie  z 
zachowaniem  reguł  prawdopodobień‐
stwa,  dzięki  czemu  z  łatwością  można 
się  zatopić  w  historię  pełną  zwrotów 
akcji,  walk  i  przykładów  lojalności     
kuzynek 

    Grzegorz Bieliński  

Pozostaną dobre wspomnienia.... 
  Dla tegorocznych maturzystów 
wielkimi krokami zbliża się zakończenie 
roku szkolnego. 

Opuszczając mury tej szkoły z pewno‐
ścią  każdy z nas robi sobie krótki bilans 
tych trzech lat spędzonych w Elektryku, 
które minęły niczym sen. Nie zawsze był 
on kolorowy i idealny, niekiedy( na 
szczęście dość rzadko) bywał przeraża‐

jący i bardzo stresujący, jak np. nieza‐
pomniane lekcje fizyki, które pozostaną 
w mej pamięci na długie  lata. 
Szkolne życie było niezwykłą przygodą. 
Dobrze pamiętam pierwszy dzień w tej 
szkole, gdy wkraczałam tu pełna obaw i 
przerażenia. Idąc szkolnymi korytarzami 
czułam się jak w ogromnym labiryncie, 
na szczęście szybko przekonałam się, że 

nie jest aż tak źle,gdyż panująca tu bar‐
dzo przyjazna atmosfera pozwoliła mi 
szybko zaaklimatyzować się w nowym 
miejscu. 

Z cała pewnością te trzy  lata w Elektry‐
ku  będę  zawsze  wspominać  z  
uśmiechem na twarzy. 

      Monika, 3cLO 
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Aby do wiosny! 

„Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, 

 Którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli.”     

Jan Kochanowski 

Dzień, w  którym  zaczyna  się wiosna 

nie  jest  przypadkowy.  Jest  dokładnie 

wyliczony  i  wiąże  się  z  długością  dnia 

i  nocy.  Astronomiczna  wiosna  zaczyna 

się zawsze w momencie  tzw. równono‐

cy  wiosennej.  Oznacza  ona,  że  dzień 

trwa  tyle samo co noc. Każdy następny 

dzień  będzie  już  trwał  dłużej  niż  noc  ‐ 

dnia będzie przybywało, a nocy ubywa‐

ło. 

21  marca  jest  to  początek  astrono‐

micznej wiosny, choć nie zawsze rzeczy‐

wiście nadchodzi ocieplenie.  Wtedy też 

przychodzi czas na poszukiwanie pierw‐

szych  objawów  wiosny  jak  zakwitanie 

zawilców czy przylot bocianów. Wszę‐

dzie robi się zielono  i nadchodzi długo 

oczekiwane ciepło. 

Niestety  z  tym  związane  są  rozto‐

py… wszędzie kałuże, a nam przemaka‐

ją buty. Oczywiście dla  fanów deszczu 

i kałuż jest to nie lada gratka. Niestety 

nie wszyscy  potrafią  podejść  do  tego 

z takim optymizmem.  Jednak ja posta‐

ram  się  przedstawić  same  pozytywne 

aspekty wiosny. 

Na  początku  trzeba  zwrócić  uwagę 

na  to,  iż pierwszy dzień wiosny  to  raj 

dla wagarowiczów,  bo w  końcu mają 

porządne  usprawiedliwienie,  gdyż  

nawet  „kujony”  dają  skusić  się  na  je‐

den  dzień wolnego.    Przyjście wiosny 

to także oznaka zbliżającego się wolny‐

mi  krokami  końca  roku  szkolnego! 

A więc wszyscy  powinniśmy  się  z  tego 

cieszyć! 

Możemy  też  uczcić  to  święto  topiąc 

Marzannę  ‐  jest  to  jeden  z  dawnych 

obrzędów  wiosny.    Jako  ciekawostka 

możemy przeczytać,  iż zwyczaj topienia 

słomianej  kukły  pojawił  się  w  Polsce 

wraz  z  przyjęciem  chrześcijaństwa.  Ku‐

kła  ta   uosabiała wówczas nie  tylko  zi‐

mę, ale  też wszystkie nieszczęścia  i zło. 

Aby  się  ich  pozbyć  lalkę  topiono  bądź 

palono.  Niestety  nie  zawsze  utopienie 

Marzanny  daje  rezultaty.    Rok  2013 

coraz bardziej nas  zadziwia,  a  zima nie 

opuszcza.  

Wraz  z  pożegnaniem  zimy  możemy 

wrzucić głęboko do szafy ciężkie , grube 

kurtki  i  kozaki,  ponownie  powrócić  do 

ćwiczeń na  świeżym powietrzu, a  także 

długich  spacerów  po  zieleniącym  się 

parku.  

Oczywiście  nie  można  zapomnieć 

o Świętach Wielkanocnych, które zbliża‐

ją  się wielkimi krokami!  Świąteczny kli‐

mat,  przygotowania  świątecznego me‐

nu, porządki w domach  i  ich dekoracja. 

Jest to okazja do ponownego spotkania 

się z bliskimi, przyjaciółmi, a także chwi‐

la wytchnienia  i odpoczynku od  szkoły, 

pracy… Nostalgiczny czas świąt jest tak‐

że okazją do zabawy. Prima Aprilis oraz 

Lany Poniedziałek daje nam wiele rado‐

ści i śmiechu.   

Podsumowując, wiosna  jest pięknym 

okresem, w którym wszystko ponownie 

odradza  się  do  życia.  Znów  możemy 

podziwiać piękną zieleń, spędzać więcej 

czasu na świeżym powietrzu. Na koniec 

nasuwa  się  pytanie  :  Czemu  rok  2013 

tak  długo  nie  chce  powitać  wiosny 

i kiedy w końcu się to stanie? Zacznijmy 

poszukiwanie tej pięknej pory roku! 

Kinga Cielemęcka  
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Aktualności 
Regionalny  Konkurs  Wiedzy  Ekono‐

micznej 

Dnia 5 grudnia 2012r w naszej szkole 

odbył się I etap XI Regionalnego Konkur‐

su Wiedzy  Ekonomicznej.  Do  drugiego 

etapu  Główna  Komisja  Konkursowa 

zakwalifikowała  następujące  osoby: 

Artur  Niewęgłowski‐ kl. IV dt, Sebas an 

Zabłocki ‐ kl.  IV dt Sebas an Ługowski ‐ 

kl.  IV  dt.  Do  konkursu  przygotowała 

uczniów pani  Teresa Patoleta. 

Konkurs na projekt graficzny   statuetki 

ZSP na 1 w Siedlcach 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimna‐

zjalnych  nr  1  im.  Stanisława  Staszica 

w Siedlcach ogłasza Konkurs na projekt 

graficzny  statuetki  promocyjnej  szkoły. 

Chętni  do wzięcia  udziału w  Konkursie 

będą  musieli  przedstawić  projekt  gra‐

ficzny  statuetki. Na  propozycje Organi‐

zator Konkursu czeka do 11 marca  2013 

roku. Na  zwycięzcę Konkursu czeka na‐

groda  w  postaci  statuetki  wykonanej 

według zwycięskiego projektu.  

 Kolędowe Serce Mazowsza 

Już po raz piąty na terenie Mazowsza 

odbył  się  Fes wal  Kolęd  i  Pastorałek 

"Kolędowe  Serce  Mazowsza".Wielki 

sukces  w  konkursie  odnieśli  Damian 

Ratuski  (śpiew)  i  Paweł  Gomółka 

(saksofon).  Uczniowie  naszego  Techni‐

kum  zajęli  I miejsce w  kategorii  szkoły 

ponadgimnazjalne.  Pokonali  finalistów 

z  Mińska  Mazowieckiego,  Garwolina, 

Siedlec, Sulejówka, Góry Kalwarii, Kału‐

szyna,  Węgrowa,  Mrozów,  Warszawy, 

Zegrza oraz Sokołowa Podlaskiego. 

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej  

W  dniu  7  grudnia  2012  r.  w  naszej 

szkole odbył się szkolny etap Olimpiady 

Lingwistyki Matematycznej  2012/2013, 

w  którym  wzięło  udział  36  uczniów 

technikum.  Do  etapu  okręgowego  za‐

kwalifikowali  się:  Michał  Chraniuk  z 

klasy 2 it, Cezary Palich z klasy 3at. 

Szczypiorniści w finale 

Obydwa  nasze  zespoły  (dziewcząt 

i chłopców) dotarły do strefy medalo‐

wej w Międzypowiatowej  Licealiadzie 

w  piłce  ręcznej.    W  marcu  wystąpią 

w  roli  gospodarzy  turniejów  finało‐

wych  i zmierzą się z trzema najlepszy‐

mi  drużynami.  Celem  będzie  obrona 

ubiegłorocznego  tytułu  mistrzów  re‐

gionu. 

Elektryk najlepszy 

Prezydent Miasta Siedlce na corocz‐

nej  gali w dniu 25.02.2013 roku doce‐

nił trud i talent sportowców oraz pracę 

trenerów  i  działaczy  oraz  nauczycieli 

wychowania  fizycznego.  Prezydent 

Pan  Wojciech  Kudelski  uhonorował 

symbolicznymi  pucharami  najlepszych 

sportowców,  trenerów  oraz  działaczy 

sportowych,  jak  również  najlepsze 

szkoły  podstawowe,  gimnazjalne  oraz 

ponadgimnazjalne w naszym mieście. 

Sukces  w  Olimpiadzie  Wiedzy  Tech‐

nicznej 

Uczniowie naszej szkoły  jak co roku 

bardzo dobrze wypadli w regionalnym 

etapie Olimpiady Wiedzy Technicznej. 

Trzech  z  nich ma  szansę wystąpić  na 

szczeblu ogólnopolskim. Cezary Palich 

(ZSP nr 1 w  Siedlcach,  klasa 3at)  ‐ 78 

pkt, Bartłomiej Fiedorek  (ZSP  z Ostro‐

wi Mazowieckiej)  ‐  68  pkt,  Paweł  Ja‐

worucki  (ZSP  nr  1  w  Siedlcach,  klasa 

4at)  ‐ 52 pkt  ,Robert Piekut  (ZSP nr 1 

w Siedlcach, klasa 3at) ‐ 47 pkt 

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

W dniu 1 marca 2013 w naszej szko‐

le obchodziliśmy Dzień Pamięci Żołnie‐

rzy Wyklętych. Młodzież naszej  szkoły 

pod kierunkiem  Adama  Misiaka przy‐

gotowała  i  audycję,  przypominającą 

o tym dniu, a przy wejściu głównym do 

szkoły  mogliśmy  zobaczyć  okoliczno‐

ściową  wystawę  o  bohaterach  tragicz‐

nych wydarzeń sprzed lat. 

„Elektryk” obronił tytuł mistrzowski ! 

Czwartego marca na wypełnionej po 

brzegi  przez  kibiców  sali  siedleckiej 

ARMS  odbyły  się  półfinały  i  finał Mię‐

dzypowiatowej   Licealiady w piłce ręcz‐

nej dziewcząt, w którym wystąpiły dru‐

żyny  :  ZSP1  Siedlce,  2LO  Siedlce,  ZSP1 

Garwolin  i ZSP Sobolew. „Elektryk” wy‐

grał 13:12. Warto podkreślić, że była to 

obrona  tytułu mistrzowskiego  zdobyte‐

go w ubiegłym  roku.   Opiekun zespołu: 

Artur Bryłka. Gratulujemy! 

Rekolekcje Wielkopostne w Elektryku 

W  środę  20 marca  uczniowie  naszej 

szkoły  uczestniczyli w  katechezie  reko‐

lekcyjnej  zorganizowanej  w  ramach 

rekolekcji wielkopostnych.  Tegoroczne‐

mu skupieniu rekolekcyjnemu przewod‐

niczył  ks. Zbigniew Nikoniuk, proboszcz 

jedynej w  naszej  diecezji  parafii  neou‐

nickiej w Kostomłotach nad Bugiem. 

Złoty medal w piłce ręcznej chłopców 

Szczypiorniści „Elektryka” po raz dru‐

gi  z  rzędu  zajęli  I Miejsce w Międzypo‐

wiatowej  Licealiadzie  w  Piłce  Ręcznej 

Chłopców.  W  zawodach  rywalizowało 

18 drużyn naszego  regionu, a 4 najlep‐

sze zespoły (w tym nasza reprezentacja) 

zmierzyły się w turnieju finałowym, któ‐

ry  odbył  się  18  marca  w  hali  ARMS 

w  Siedlcach.  Nasz  zespół  również 

i w  tym  roku odnotował bardzo udany 

występ,  wygrywając  wszystkie  spotka‐

nia,  chociaż  w  meczu  finałowym  nie 

zabrakło  emocji.  Po  zaciętym  i wyrów‐

nanym  spotkaniu  „Elektryk”  pokonał 

NLO Stoczek Węgrowski 27:25. 

Paulina Olszewska IIIcLO 

Dagmara Bryzek IIIcLO 
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Humor 
Lekcja religii w szkole. Ksiądz mówi 

dzieciom o małżeństwie. 

‐ Wiecie, że Arabowie mogą mieć kilka 

żon? To się nazywa poligamia. 

Natomiast chrześcijanie mają tylko jed‐

ną 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!  

 

    ****** 

 

Jadę sobie trolejbusem i obserwuję 

następującą scenę: na przystanku tro‐

lejbus zatrzymuje się, otwierają się 

drzwi. Wsiada jakaś babuleńka, przed 

wejściem za nią staje jakiś facet i pyta 

jej: 

‐ Przepraszam, dojadę tym trolejbusem 

do centralnego rynku? 

‐ Nie. 

Drzwi zamykają się, trolejbus rusza, 

babuleńka siada i mruczy pod nosem: 

‐ Za to ja dojadę...  

     

Okręt podwodny. Młody kuk przychodzi 

do kapitana: 

‐ Panie kapitanie, musimy się pilnie wy‐

nurzyć. 

‐ O co chodzi? 

‐ Dziś na obiad pierogi... 

‐ No i co? 

‐ Na opakowaniu jest napisane: ''Po 

wypłynięciu gotować przez 5‐7 minut''.  

    ****** 

Rok 1980. Moskwa ceremonia otwarcia 

Igrzysk Olimpijskich. Na trybunę wcho‐

dzi Leonid Breżniew wyciąga tekst prze‐

mówienia i zaczyna: 

‐ O o o o o. 

Szybkim krokiem podchodzi do niego 

jeden z organizatorów igrzysk i mówi: 

‐ Towarzyszu sekretarzu generalny tekst 

przemówienia zaczyna się nieco wyżej a 

to co teraz czytacie to kółka olimpijskie!  

    ****** 

Siedzą dwaj uczniowie: 

‐ Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka 

ochota, żeby się pouczyć. 

‐ I co wtedy robisz? 

‐ Czekam, aż mi przejdzie  
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