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Humor 
- Jest Pan już całkowicie normalny - 

żegna psychiatra pacjenta opuszczają-

cego szpital po długiej kuracji. 

- Cóż to? Nie cieszy się Pan? 

- A z czego mam się cieszyć, doktorze? 

Trzy lata temu to ja byłem Napoleo-

nem, a dziś jestem nikim.  

  ****** 

Było sobie dwóch matematyków - ko-

bieta i mężczyzna. Jedzą kolację przy 

świecach i nagle mężczyzna się pyta: 

- Myślisz o tym samym co ja? 

- Tak... 

- I ile Ci wyszło?  

  ****** 

Nauczycielka na zastępstwie w 2 klasie 

pyta się klasy: 

- Kogo macie najstarszego w rodzinie? 

Zgłasza się Ela: 

- Ja mam babcię! 

Zgłasza się Kacper: 

- A ja mam babcię i dziadka!  

Zgłasza się Jasiu: 

- Ja mam pra pra pra prababcię! 

- O Jasiu ty chyba kłamiesz - odpowie-

działa nauczycielka 

- Ale dla dla dla dlaczego?  

 Jasiu - mówi pani nauczycielka - czy 

wierzysz w życie pozagrobowe? 

- Nie. Dlaczego?! 

- Bo przed szkołą stoi twój dziadek, na 

którego pogrzeb zwolniłeś się wczoraj z 

lekcji.  

  ****** 

Zajączek wchodzi do baru i mówi: 

- Kto mi pomalował rower na zielono?! 

Cisza. Wstaje niedźwiedź i mówi: 

- Ja, bo co?! 

A zajączek mówi: 

- Chciałem się zapytać jak długo schnie 

farba!  

  ****** 

Idą dwaj wariaci przez pustynię i niosą 

budkę telefoniczną. Nagle zaczyna ich 

gonić lew. Wariaci stawiają budkę na 

piasku - jeden z nich wskakuje do środ-

ka, a drugi ucieka przed lwem naokoło 

budki.  

Wariat z budki odzywa się: 

- Co ty się męczysz? Wskakuj do budki! 

Zaraz lew Cię złapie! 

- Nie martw się! Mam nad nim trzy 

okrążenia przewagi...  
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Naszym nauczycielom 
Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej w imieniu wszystkich uczniów szkoły 

składamy najserdeczniejsze życzenia wytrwałości, wielu sukcesów oraz satysfakcji  

z pracy zawodowej, a także powodzenia w wypełnianiu trudnych i ważnych obo-

wiązków. 

Wszyscy nasi kochani nauczyciele, 

Dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele. 

Za naukę, za trud jaki jest wkładany, 

Przeogromny bukiet życzeń dziś składamy. 

Życzenia szczere, prawdziwe, 

Z uczniowskich ser płynące. 

Jak świeże kwiaty pachnące, 

Kwitnące na naszej kwiecistej łące. 

 

        Magdalena 
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Witamy w Elektryku 

szkole, wierzymy w to, że tak jak my 
pokochacie to miejsce i będziecie jak 
najlepiej wspominać czas spędzony w 
Elektryku. Mamy też nadzieję, że godnie 

Nadszedł czas powrotu do szkoły, nie-
którzy z nas przyszli do niej na ostatni 
rok, najkrótszy, lecz najbardziej praco-
wity, bo kończący się maturą ,od której 
to zależeć będzie cała nasza przyszłość. 
Na razie nasze głowy zajęte są rozmyśla-
niami nad studniówką, bo to ten dzień 
najbardziej zapadnie nam w pamięć.  
W końcu będzie to ostatnia chwila na 
spotkanie we wspólnym gronie uczniów 
i nauczycieli oraz wspaniałą zabawę. 
Potem dopiero przyjdzie czas na zmar-
twienia związane z maturą  

Teraz, patrząc na was drodzy pierwszo-
klasiści, uświadamiamy sobie, jak szyb-
ko minął czas, odkąd to my po raz 
pierwszy przekroczyliśmy próg tej szko-
ły, jak lekko zdezorientowani i zagubieni 
próbowaliśmy odnaleźć się w tak dużej 

zastąpicie nas we wszystkim, w co do tej 
pory tak chętnie się angażowaliśmy, bo 
kto inny jak nie wy ma być przyszłością 
tej szkoły.  

Rok szkolny rozpoczął się już na dobre, 
a co za tym idzie chcąc nie chcąc zarów-
no maturzyści jak i pozostałe roczniki 
muszą pozostawić za sobą gorące i 
wciąż żywe wspomnienia z wakacji i 
zacząć żyć tym, co dzieje się w szkole. 
Zatem życzę wam moi drodzy samych 
sukcesów w bieżącym roku szkolnym, 
masy nowych znajomości i niezapo-
mnianych przygód.   

Jolanta Skibska 

Sudoku 

Trudne Łatwe 
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Kilka uwag o totalitaryzmie 

Nie można mylić krajów totalitarnych 
z autorytarnymi (krajami autorytarnymi 
są np.: dyktatury w krajach arabskich, 
z bogatszych krajów: Singapur). W kra-
jach autorytarnych władza państwowa 
nie ingeruje w każdą sferę życia obywa-
tela, lecz sprawuje władzę w sposób 
niedemokratyczny, pseudodemokra-
tyczny. W reżimach totalitarnych wła-
dzę sprawuje jedna partia, w której 
najważniejszy jest wódz, I sekretarz 
albo przewodniczący.  

W krajach totalitarnych gospodarka 
musi być po kontrolą państwa (wolny 
rynek uniemożliwia kontrolę ludzi), 
więc upaństwowione są wszystkie gałę-
zie gospodarki (jedyny wyjątek III Rze-
sza gdzie przemysłowcy współpracowali 
z reżimem), wolny rynek i handel poza 

kontrolą państwa jest zwalczany,  
przez co zaczyna się pojawiać niedo-
bór większości towarów. 

Władze zamiast reformować w ta-
kiej sytuacji nasilają propagandę, która 
ma „wyjaśnić” i „usprawiedliwić” brak 
podstawowych produktów (bardzo 
często propaganda ma charakter na-
cjonalistyczny). Ludzie już od najmłod-
szych lat są indoktrynowani w szkole, 
a także „zachęcani” do dołączania do 
różnych organizacji młodzieżowych 
(np.: Hitlerjugend, Komsomoł). 

Inną z cech totalitaryzmu jest po-
czątkowo rzeczywisty, lecz z czasem 
wyimaginowany, wróg,  którym są 
kułacy, burżuje, monarchiści, faszyści 
(w przypadku reżimu komunistyczne-
go), komuniści (III Rzesza), imperialiści, 

demokraci, mimo iż środowiska te 
w państwach totalitarnych są w szcząt-
kowej postaci, propaganda przedstawia 
ich jako głównych sprawców niepowo-
dzeń i jako główne zagrożenie. 

Na szczęście żaden system totalitar-
ny nie przetrwał nawet 100 lat. W par-
tiach totalitarnych często po kilkudzie-
sięciu latach do głosu dochodzi tzw. 
skrzydło reformatorskie,  które dopro-
wadza do upadku całkowitego systemu 
(ZSRS) albo reformuje je przekształcając 
system totalitarny w autorytarny 
(Chiny). Często państwa totalitarne 
(głównie mniejsze, bez większego zna-
czenia) upadały poprzez interwencję 
zewnętrzną . 

Daniel Zawadzki 

Totalitaryzm jest to system rządów dążących do całkowitej kontroli nad społeczeństwem. Głównymi 
cechami totalitaryzmu są: władza jednej partii, kult jednostki, całkowita kontrola nad społeczeństwem, 
rozbudowany system obozów, odrzucenie demokracji i wolnego rynku. Historycznie takimi państwami 
były: III Rzesza, Związek Sowiecki, Chiny pod rządami Mao Zedonga, a także wiele pomniejszych reżi-
mów komunistycznych. W obecnych czasach jedynym krajem totalitarnym jest Korea Północna.  
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Żeglarstwo - męski punkt widzenia 

Żeglarstwo – sport dla twardych , 
odważnych , pełnych energii , a przede 
wszystkim wymagających mężczyzn. 
Czy jest to coś dla Ciebie ? 

Ludzie uprawiający ten sport to tacy 
którzy kochają wolność,   nie rozpo-
wszechniają i nie dostosowują się do 
schematów . Indywidualiści , liderzy , 
osoby,  które w trudnych chwilach wie-
dzą, jak maja postąpić . Są odpowie-
dzialni za siebie i załogę . Umieją współ-
pracować w grupie. Takich ludzi można 
właśnie spotkać wśród miłośników tej 
rozrywki . 

Wielu ludzi pyta mnie: Czemu pływasz 
przecież nie ma nic ciekawego w że-
glarstwie ?  Co jest w tym takiego pa-
sjonującego ? Jak w ogóle można to 
zaliczyć do sportu ?   

Odpowiadam im wtedy , że to uczucie, 
które przepełnia mnie, kiedy czuję mój 
statek ślizgający się po taflach wody ,  
widok fal, które przemykają mi za rufą , 
chłód wody chlapiącej mi w twarz i słoń-
ce opalające moje ciało, są niezastąpio-
ne . Właśnie w takich chwilach czuję się 

wolny . Mogę zrobić prawie wszystko, 
na co mam ochotę . Nie ma określo-
nych zasad gdzie,  kiedy,  co i jak mu-
sze zrobić. Z przyjemnością wracam co 
rok do żeglarskiej Mekki czyli na Mazu-
ry – Krainy Tysiąca Jezior. 

Jak mówi żeglarskie powiedzenie 
„port bez znajomych to nie port, tylko 
miejsce przypadkowego postoju”, 
stąd też wyprawa jachtem z grupą 
bliskich osób może okazać się napraw-
dę niezapomnianym przeżyciem. Nie 
tylko pozwoli zacieśnić więzy przyjaźni 
i umocni poczucie solidarności, ale też 
stanowi okazję do lepszego zrozumie-
nia oraz wspólnego wypoczynku, zaba-
wy i odkrywania nowych szlaków. Tra-
sa od której warto zacząć to blisko 
25 kilometrowy odcinek z Giżycka do 
Węgorzewa. 

Żeglarstwo ukazuje duszę człowieka  

To zaskakujące jak po dwóch tygo-
dniach wspólnej żeglugi można na-
prawdę poznać człowieka, jaki ma sto-
sunek do życia i innych warto-
ści .Ciekawe  jest to, iż podczas niebez-

pieczniejszych akcji ludzie pokazują 
swoje prawdziwe emocje i reakcje . Wi-
dać wtedy, jak bardzo dana osoba się 
stara aby coś osiągnąć i jak się przykłada 
do pracy, którą ma wykonać . Również 
podczas spokojnego halsowania widać, 
co robi, czy pomaga ciągnąć liny, czy 
ucieka od zajęć  i leniwie śpi w koi. 

Wiele nowych ludzi i sympatii 

Bardzo szanuję ludzi, którzy wybierają 
się tam ze mną , z którymi pływam . 
Przyjaźnie, które zawieram podczas 
rejsów czasami stają się takimi, które 
przetrwają cale życie. Jeśli lubisz pły-
wać, nie zabraknie ci kompanów w roz-
mowie czy wspólnie spędzonego czasu 
wieczorem . Z moich osobistych do-
świadczeń nie pamiętam takiego dnia, 
którego bym się nudził . Najzabawniej-
szą sytuacją,  jaka zdarzyła mi się w 
ostatnie wakacje był nocny rejs o dru-
giej w nocy . Jeden z kolegów opierał się 
o pas  między barierkami, nie był on 
dobrze założony. Efektu chyba się już 
domyślacie . Tak koleś wypadł z łódki, 
na szczęście nic mu się nie stało, ale 
jego mina do dziś zostanie mi w pamię-
ci . A chłopaki tak na marginesie pamię-
tajcie , żeglują nie tylko sami faceci . 

Nigdy nie pływałem na łódce lub nie 
umiem pływać w pław . Czy są dla mnie 
szanse ? 

Jasne ! To że nigdy nie pływałeś nie robi 
problemu . Jeśli tylko masz ochotę i 
choć trochę odwagi to nic nie stoi na 
przeszkodzie . Jest wiele obozów i rej-
sów szkoleniowych, na których nauczysz 
się wszystkiego, od nazwy poszczegól-
nych elementów na jachcie do zawanso-
wanych manewrów na wodzie. Jeśli nie 
umiesz pływać nie martw się . Jest coś 
takiego jak kamizelka ratunkowa lub 
asekuracyjna . W niej nawet osoby nie 
umiejące pływać dadzą radę . 

Przekonany ? Jeśli tak to już za rok wi-
dzimy się na wodzie przyszły żeglarzu !   

Sebastian  Szyszkowski 
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Aktualności, czyli co się zdarzyło jesienią 

2 września - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014. 
Po przerwie wakacyjnej uczniowie „Elektryka” wrócili do szkoły. 

10 września - Przy głównym wejściu do szkoły odbył się kiermasz 
podręczników szkolnych. 

21 września - odbył się V Zjazd Absolwentów i Nauczycieli Elektry-
ka. Honorowym – i gorąco oklaskiwanym – gościem Zjazdu był p. 
Anatoliusz Skwara, absolwent z roku 1935, który na stałe mieszka 
w Kalifornii. 

24 września- wybory do Samorządu Szkolnego. 

27 września- Biegi przełajowe. 
Nasi sportowcy zaczęli już trenować. Trzymamy kciuki! 

30 września - Dzień Chłopaka. 

Najserdeczniejsze życzenia naszym kolegom ,szczęścia, zdrowia, 
miłości i  radości. 
Pogody ducha, jak najwięcej sukcesów w życiu i spełnienia wszyst-
kich marzeń.  

Andżelika Uziak 

Idziemy do kina 
W ostatnich dniach wielu  z nas miało okazję obejrzeć film Irka Dobrowolskiego „Sierpniowe niebo. 63 dni chwały”. Reżyser 
nakręcił ten obraz, by oddać hołd ojcu, Leszkowi Dobrowolskiemu, pseudonim "Wrzos", żołnierzowi Batalionu "Gozdawa", któ-
ry walczył na warszawskiej Starówce oraz stryjecznemu wujowi - Stanisławowi Ryszardowi Dobrowolskiemu autorowi tekstu 
jednej z najbardziej znanych pieśni powstańczych - "Warszawskie dzieci".  
Być może właśnie ze względu na tak emocjonalny stosunek do sześćdziesięciu trzech dni 1944 roku, zdecydował się na odsu-
nięcie modnych dziś polityczno-historycznych rozważań o sensie i bezsensie powstania, koncentrując się na jego zwykłych 
uczestnikach. Film jest opowieścią o ich losach. 
Wartym odnotowania zabiegiem jest połączenie archiwalnych zdjęć z powstania z sekwencjami z udziałem aktorów, wystylizo-
wanymi na fragmenty starych kronik  Efekt jest ciekawy, udało się naturalnie podkreślić młodzieńczą naiwność, ale i siłę po-
wstańców; ich wiarę, że robią to, co robić powinni.  

W filmie, obok aktorów zawodowych, zagrali „Wilku” (Robert Darkowski) oraz „Bilon” (Maciej Bilka), raperzy z grupy hip-
hopowej Hemp Gru. Usłyszeliśmy też piosenki w wykonaniu tego zespołu. 

B. M. 
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Chłopcy – jacy są? 

Troszkę złośliwości nie zaszkodzi, a po-
móc może... 

Pamięć wybiórcza!  

Przykład: Zna wyniki wszystkich rozgry-
wek klubów piłkarskich, a o urodzinach 
dziewczyny nigdy nie pamięta. 
Powód: Tak jak większość chłopców nie 
potrafi okazywać swoich uczuć (sposób 
na wykręcenie się z trudnej sytuacji). Boi 
się krytycznej oceny ze strony innych, że 
nie jest idealny i nie potrafi czegoś zro-
bić. 

W obecności kumpli – zmiana nie do 
poznania! 

Przykład: Gdy spotyka się z dziewczyną, 
jest czuły i kochający, lecz gdy na hory-
zoncie pojawiają się kumple, zaczyna 
zachowywać się jak kretyn. 
Powód: „Mięczak” – to wyjaśnia wszyst-
ko. Tacy chłopcy nie lubią, gdy się nimi 
rządzi. A jeśli koledzy uznają, że jest 
komuś posłuszny – uważają, że jest 
„cieniasem” i już nie należy do ich pacz-
ki. (Ale głupota!) 

Nieśmiały w każdym calu! – O nie! 

Przykład: Kiedy ktoś go pyta, co się sta-
ło, on patrzy w podłogę i wzdycha. 
Powód: Chłopcy ci mają w pamięci zapi-
sane: „Prawdziwy mężczyzna nie pła-
cze”. Uważają, że płacz to zajęcie dla 
dziewczyn. Lepiej im chodzić jak chmura 
gradowa i wyżywać się na innych, niż 
zwierzyć się komuś. (Idiotyczne.) 

Romeo ...? 

Przykład: Daje dziewczynie zeschłe ba-
dyle i stare serduszko i uważa, że się 
bardzo wysilił. 
Powód: Chłopak ten uważa, że to i tak 
za dużo. Zawsze ma wymówkę, że inne 
dziewczyny tylko marzą o tym, by do-
stać coś od niego. Jego zdaniem wier-
szyk i kartka na Walentynki to przeży-
tek. O kwiatach w ogóle nie wspomina. 
Myśli, że taki sposób wyrażania uczuć 
jest dla „maminsynków”.  

Zakompleksiony 

Przykład: Godzinami potrafi myśleć o 
jednym. Na przerwach włóczy się po  
korytarzu. Nie rozmawia z nikim. 
Powód: Ten chłopiec boi się odezwać do 
kogoś, by nie zostać odrzuconym. Jego 
nieśmiałe spojrzenie mówi o jego deli-
katnej naturze. Potrzebuje on pomocy, 
dobrego przyjaciela – by wyjść z kom-
pleksów. Może Ty mu pomożesz? 

 

Idzie na spacer z psem, kiedy jest mecz 

Nie nosi aparatu ortodontycznego 

Nie lubi się obżerać 

Uwielbia długie spacery 

 Co myślą dziewczyny   
o chłopakach: 

Wszyscy chłopcy są jak z kosmosu, 

Pogadać z nimi nie sposób. 

Tylko jeden mógłby być mój, 

Gdyby troszkę zmienił strój.  

Co myślą chłopcy  
o dziewczynach: 

Dziewczyny na niczym się nie znają, 

Nawet w piłę nie pograją. 

I chociaż kumpel byłby z nich słaby, 

To mają zalety, a nie same wady. 

Czasem chichoczą i tańczą ciągle wolne 

Ale ciągnie nas do nich potwornie! 

Mamy nadzieję, że chłopcy nie pognie-
wają się za te drobne złośliwości. Prze-
cież wiecie, że....  Świat bez Was: moc-
nych, przystojnych, inteligentnych... nie 
do wyobrażenia!!  

Diana Egier,  
Ola Piechotka 

Supermen – to ja! 

Przykład: Niezależnie od opinii kole-
gów potrafi stanąć po stronie słabsze-
go. Jest odważny i szaleją za  nim 
wszystkie dziewczyny. Potrafi się wysi-
lić, by zaimponować swojej sympatii. 
To ona jest u niego na pierwszym miej-
scu.  

Powód: Stara się zrobić wszystko, by 
zadowolić swoją dziewczynę, jest czuły 
i troskliwy, inteligentny i miły – praw-
dziwy okaz. Nie obchodzą go inne 
dziewczyny, biegające za nim – liczy się 
tylko ona. (Ale odjazd. Gdzie tacy 
chłopcy???) 

Maczo 

Przykład: Na przerwach wywyższa się – 
„co to nie on”. Wszystkich zaczepia. 
Wyżywa się na wszystkim – co się ru-
sza. 
Powód: Uważa się za niedocenionego 
– to główny powód jego zachowania. 
Liczą się dla niego tylko fajne dziew-
czyny, dyskoteki i siła. Jego zdaniem 
siła przyciągnie dziewczyny do niego – 
głęboko się myli. 

O czym marzy chłopak? 

O idealnej dziewczynie! 

Ma nogi dł. 102 cm 

Śmieje się z jego żartów 
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Niech żyją chłopcy 
Z okazji Waszego Święta – my, dziewczyny, życzymy każdemu chłopcu: 

Dziewczyny – tylko tej najfajniejszej, 

Ciastek – tylko tych najsłodszych 

Samochodów – tylko tych najszybszych 

Zabaw – tylko najweselszych 

Przygód – tylko najciekawszych 

.... i butów – takich, co najlżejsze 

w których wszędzie mógłbyś dotrzeć! 
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Warto obejrzeć 
„Szkoła uczuć” to adaptacja książki Nicholasa Sparksa 
„Jesienna miłość”. Bohaterami filmu jest dwoje młodych ludzi 
- dziewczyna i chłopak. Osoby pochodzące z dwóch różnych 
światów. Landon Carter - rozrywkowy, lekkomyślny, pędzący 
przez życie bez celu, na oślep. Lekceważący szkołę, nauczycie-
li, spędzający czas na imprezach w towarzystwie równie roz-
rywkowej paczki przyjaciół. Jamie Sullivan jest przeciwień-
stwem Landona - córka pastora, religijna, uczynna, ambitna, 
dobra. Posiadająca listę celów, do których dąży i które chce 
osiągnąć. Jednak tak dwie różne osoby, nie darzące się sym-
patią i unikające się, pod wpływem nieoczekiwanego biegu 
wydarzeń, zakochują się w sobie, ale nie jest to uczucie prze-
lotne, tylko miłość silniejsza nawet od śmierci...  

„Les Misérables. Nędznicy.” to film w reżyserii Toma Hoopera 
oparty na musicalu scenicznym oraz na powieści Victora Hugo 
„Nędznicy”. Akcja rozgrywa się w XIX-wiecznej Francji i przed-
stawia historię ludu dotkniętego niesprawiedliwością społecz-
ną. Główny bohater, Jean Valjean został skazany na ciężkie 
roboty za kradzież chleba i musi uciekać przed inspektorem 
policji. Dzięki pomocy biskupa zdobywa pozycję społeczną 
i staje się obrońcą skrzywdzonych. Postanawia zaopiekować 
się Cosett, córką pracownicy fabryki Fantine. Od tej pory jego 
życie zmienia się, jednak wciąż prześladuje go inspektor 
Javert, który nie da o sobie szybko zapomnieć… Scenografia, 
kostiumy i charakteryzacja zostały tak dobrane, że idealnie 
oddają wyobrażenie o XIX wiecznej Francji. Niewątpliwym 
plusem filmu jest muzyka, która buduje odpowiednie napię-
cie i atmosferę.  „Les Misérables. Nędznicy.” to niepowtarzal-
ne widowisko, które warto obejrzeć. 

Warto posłuchać 
10 HITÓW NA KAŻDĄ IMPREZĘ 

Piersi-„Bałkanica” 

Ferie-„Ferie Little  Party Never Killed Nobody” 

Lemon-“Nice” 

Olly Murs-“Dear Darlin” 

Dżem-“Do kołyski” 

Claydee-“Sexi Papi” 

Robbie Williams-“Candy” 

Justin Timberlake-“Mirrors” 

John Newman-“Love me again” 
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Zjazd   absolwentów 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, czyli popularny „Elektryk”, obchodzi 110 rocznicę powstania. W związku z tą rocz-

nicą, 21 września 2013 roku, odbył się V Zjazd Absolwentów i Nauczycieli Elektryka. Honorowym i gorąco oklaskiwanym go-

ściem Zjazdu był p. Anatoliusz Skwara, absolwent z roku 1935, który na stałe  mieszka w Kalifornii. Uroczystość rozpoczęła 

się Mszą Św. w kościele św. Stanisława. Część oficjalna odbyła się w sali gimnastycznej. Uroczystość zgromadziła około 

350 osób – gości i absolwentów. Wśród gości byli: poseł Krzysztof Borkowski, przedstawiciele Urzędu Miasta i Rady Miasta 

Siedlce, Kuratorium Oświaty, uczelni siedleckich, dyrektorzy szkół, zakładów pracy, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz 

emerytowani pracownicy szkoły. Uroczystość prowadził absolwent - pan Jan Chróścicki. Goście zostali powitani przez Panią 

Dyrektor i uczniów symbolicznymi różami. Po części powitalnej absolwenci udali się do internatu aby tam zjeść wspólny 

obiad. Następnie zgromadzeni goście powrócili na szkolną halę sportową. Nie zabrakło też występów artystycznych. Uroczy-

stość uświetniły: występ zespołu „Melodia” oraz popisy artystyczne uczniów. Po zakończeniu części oficjalnej absolwenci 

zwiedzali szkołę wspominając spędzone w niej lata. Ostatnim punktem programu był bankiet w restauracji „Panderosa”. 

Arek Bancyrek 
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Zjazd   absolwentów 


