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Dnia 01 kwietnia br. w naszej szkole 

miała miejsce niespodziewana tragedia- 

nasz wybitny nauczyciel fizyki, p. An-

drzej Kuligowski, miał wylew krwi do 

mózgu. Zawieziono go do szpitala, a 

wszyscy mieli oczywiście nadzieję, iż 

Jego stan w miarę upływu czasu się 

polepszy.                               więcej na str. 2»  

 

 

 

 

Od lutego Fundacja BGŻ, Krajowa Rada 

Bezpieczeostwa Ruchu Drogowego oraz 

Komenda Główna Policji przy wsparciu 

Minister Edukacji Narodowej przekonu-

je rowerzystów z mniejszych miejsco-

wości, że warto „jeździd z głową”.  
więcej na str. 5» 

 

ZASZŁY  ZMI ANY  
 

24, 25 i 26 kwietnia  odbyły się eg-

zaminy gimnazjalne. Od tego roku 

zaszły zmiany w ich organizacji.  W 

ramach dwóch bloków - humani-

stycznego i matematyczno -

przyrodniczego uczeń zdaje nie dwa, 

ale cztery egzaminy. 
                                            więcej na str. 3»  

 

 
 

 

 

 

 

 

221. rocznica uchwalenia Konstytu-

cji 3 maja rozpoczęła się mszą świętą 

w Katedrze św. Wojciecha. Każdy z 

przybyłych otrzymał od harcerzy 

patriotyczny kotylion. Po mszy pod 

przewodnictwem Miejskiej Orkiestry 

Dętej OSP, pocztów sztandarowych i 

delegacji przemaszerowano do Parku 

Solidarności pod pomnik „Poległym 

za wolną i niezawisłą Polskę". Odby-

ło się tam uroczyste wciągnięcie na 

maszt…                  więcej na str. 8 >>               

 

 

 
 

23 marca w Ełckim Centrum Kultu-

ry odbyły się eliminacje do IX Re-

gionalnego Konkursu Piosenki An-

gielskiej „English Song 2012”. 

Miałyśmy okazję wysłuchać 8 wy-

konawców w kategorii szkół gim-

nazjalnych i 20 w kategorii szkół 

ponadgimnazjalnych. Z naszej 

szkoły udział wzięli: Agata Karpie-

nia, która zaprezentowała się w 

utworze „Drumming Song” zespołu 

Florence & The Machine przy 

akompaniamencie Krzysztofa Kar-

pińskiego i Jakuba Szulca oraz… 

                                więcej na str. 4» 

 

 

 

» Co jest grane?! 

» Trawień 

» Majowa moda 

» Czarna strefa - biblioteka 

» Kto, co, komu ? 
» Krzyżówka 

» Humor z zeszytów 

» Bank kawałów 

» Techniki moc 
» Mogli zwiedzić szkołę 

» Kalendarz świąt nietypowych 

» Wiele zwyczajów 

Ponadto w numerze  

BYŁO 

EFEKTOWNIE 

CHWYCIŁO NAS ZA 

SERCA 
Jeżdżę z głową! 

Można było usłyszeć 

przeboje 



 

 

Gimzetka                                                 Nr 1 wrzesień/październik  2011                                  str. 2 

 

 

 

 

 

     Dnia 01 kwietnia br. w naszej szkole 

miała miejsce niespodziewana tragedia- 

nasz wybitny nauczyciel fizyki, p. An-

drzej Kuligowski, miał wylew krwi do 

mózgu. Zawieziono go do szpitala, a 

wszyscy mieli oczywiście nadzieję, iż 

Jego stan w miarę upływu czasu się 

polepszy. Niestety, po kilku dniach 

doszła do nas wiadomość, że stan p. 

Kuligowskiego znacznie się pogorszył. 

10 kwietnia br. o godzinie 12.00 w Ka-

tedrze odbył się Jego pogrzeb. 

 

       Pan Andrzej Kuligowski był szcze-

gólnym człowiekiem- to chyba zauwa-

żał każdy, kto Go znał. Był osobą wy-

magającą zarówno w stosunku do sie-

bie, jak i do innych. Od uczniów ocze-

kiwał solidności, pracowitości, syste-

matyczności i przede wszystkim zaan-

gażowania. Absolutnie i nieodwołalnie 

nie tolerował braku szacunku (oraz pia-

chu na podłodze :D ); sumiennie prze-

strzegał zasad, które sam ustalał. Był to 

człowiek, który dosłownie ,, żył w swo-

im fizycznym świecie” - było wyraźnie 

widać, że fizyka była dla Niego zawsze 

na pierwszym miejscu; była Jego uko-

chaną pasją, którą z każdym dniem sta-

rał się rozwijać i chciał nią zarażać in-

nych.                                                   >> 

 

 

O Jego talencie do fizyki świadczy 

m.in. to, że z wykształcenia p. Ku-

ligowski był..... historykiem (!!!) - 

fizyka była wtedy dla Niego 

,,tylko” jakimś hobby. Człowieka 

tego charakteryzowało także to, że 

był bardzo pamiętliwy. Dokładnie 

wiedział, w jaki sposób uczniowie 

Go nazywali - przecież na pewno 

przynajmniej raz każdy z nas śmiał 

się z tego, w jaki sposób mówił. 

Jednak kiedy dotarła do nas wia-

domość o tragedii, która Go spotka-

ła, każdy z nas zapewne zastanowił 

się: ,, Dlaczego?!”- bo mimo tego, 

iż każdy z nas znał Go tylko jako ,, 

fizyka z jedynki'', to ta sytuacja 

zapewne wszystkich chwyciła za 

serce. Szkoda tylko tego, że p. Ku-

ligowski nigdy już nie dowie się o 

tych wszystkich życzliwych i cie-

płych słowach, które zostały wy-

powiedziane po Jego śmierci. I 

pomimo tego, że nie ma Go już 

wśród nas, to i tak zostawił nam 

cząstkę siebie- wchodząc do Jego 

sali nadal można wyczuć tam Jego 

obecność- On zawsze tam był i już 

na zawsze tam będzie.~~    Paulina 

                     

Człowiek umiera... Znowu za szybko! 

Człowiek umiera... Razem z nim 

wszystko.. 

Tylko wspomnienia po nim zostają, 

Które wciąż mgliste z czasem się stają, 

Których tak wiele, jednak za mało... 

Znowu za szybko wszystko się stało! 

Czasu nie było na pożegnanie... 

Teraz zostało tylko płakanie. 

Teraz ten smutek w garści Cię trzyma, 

Trzyma za szyje, dusić zaczyna... 

Póki ktoś żyje, to go kochamy, 

Lecz to po śmierci go doceniamy. 

wtedy widzimy jaki był cenny, 

Wtedy ogarnia smutek brzemienny, 

Wtedy to rozpacz, wtedy tęsknota, 

Jakże naiwna życia prostota..... 

Wtedy wyrzuty nami władają, 

Wtedy uczucia hołdy składają... 

Wtedy za późno na przeprosiny, 

Jedno, co możemy - wciąż się modli-

my... 

MOGLI ZWIEDZIĆ SZKOŁĘ 

 

W sobotę 14 kwietna w naszej szko-

le odbył się dzień otwarty. Tego dnia 

uczniowie klas szóstych, wraz z ro-

dzicami, mogli zwiedzić szkołę oraz 

sale lekcyjne i zdecydować o wybo-

rze gimnazjum. 

Zainteresowani mogli porozmawiać 

z nauczycielami i zapytać ich o wa-

runki szkolnictwa w naszym gimna-

zjum. Osoby chętne mogły otrzymać 

wzór podania o przyjęcie do szkoły. 

Podczas tego dnia wszyscy przyszli 

uczniowie gimnazjum byli mile wi-

dziani. 

 
 

 

Jeżeli chcecie przesłać komuś po-

zdrowienia, złożyć życzenia z okazji 

urodzin, imienin lub innych okazji, 

piszcie i wysyłajcie na e-maila ga-

zetki:      

          gimzetka@interia.eu 
 Teksty zostaną opublikowane w 

kolejnych numerach gazetki.         

KTO, CO KOMU? 

CHWYCIŁO NAS 

ZA SERCA 
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18 maja 2012 roku o godzinie 16 w 

Gimnazjum nr 1 w Ełku odbył się VII 

Międzygimnazjalny Konkurs Piosenki 

Niemieckojęzycznej organizowany w 

ramach projektu edukacyjnego klas 

drugich. Konkurs odbywał się pod pa-

tronatem Prezydenta Miasta Ełku i Sta-

rosty Powiatu Ełckiego. Opiekunami 

projektu były Agnieszka Zadroga i Ma-

rzanna Wyrwas. Każdy z uczestników 

musiał zaśpiewać jedną piosenkę w 

języku niemieckim. Była to już siódma 

edycja tego oto konkursu, który swym 

zasięgiem ogarniał miasto i powiat ełc-

ki.  Z roku na rok przybywa coraz wię-

cej chętnych, a konkurs cieszy się coraz 

większą popularnością. W tym roku 

swoją obecnością zaszczycili nas: To-

masz Andrukiewicz- Prezydent Miasta 

Ełku,  Marcin Radziłowicz- Sekretarz 

Urzędu Miasta oraz Renata Przestrzel-

ska z Wydziału Edukacji Urzędu Mia-

sta. W jury zaś zasiedli: Małgorzata 

Michałowska, Ewa Piekarska, Daniel 

Szejda i Marcin Pyciak.                                              

 
Konkurs rozpoczął się pierwszą katego-

rią, czyli kategorią solistów. W tej czę-

ści było 12 uczestników. Niektórych 

solistów wspomagały osoby akompa-

niujące na gitarze, pianinie, wioloncze-

li. Występ dała też osoba grająca na 

gitarze i śpiewająca jednocześnie. 

Wszyscy z uśmiechem na twarzy oglą-

dali kolejne występy. Czas szybko zle-

ciał i nim się obejrzeliśmy śpiewała już 

ostatnia solistka.                              >>>                    

Nadszedł czas na kategorię drugą. 

Łącznie wystąpiły 4 duety. 

Wszystkie były wspaniałe i niesa-

mowicie prezentowały się na sce-

nie. Nikt z widzów nie był rozcza-

rowany lub też zawiedziony czy 

znudzony. Widać było, że wszyscy 

są zafascynowani i napełnieni no-

wymi wrażeniami. 

 
Każdy z uczestników otrzymał dy-

plom i upominek. Konkurs prze-

biegałby tak jak co roku, jednak 

została wprowadzona nowa zmiana 

i tym samym nowa kategoria. W tej 

kategorii zwycięzcę nie wybierało 

jury, ale publiczność. Oddawała 

ona swoje głosy na kartkach, które 

potem wrzucano do urny. Następ-

nie podliczano głosy. W ten oto 

sposób wybierano zwycięzcę  pu-

bliczności. Wszystkim od razu 

przypadł ten pomysł do gustu. 

Każdy chciał otrzymać kartkę, aby 

wpisać swojego faworyta bądź fa-

worytów. Kiedy głosy zostały od-

dane, wszystkich zaproszono na 

poczęstunek, a jury na obrady. 

Uczestnicy nie mogli się doczekać, 

wszyscy byli podekscytowani. 

Przechodząc obok sali słychać było 

gwar,  śmiechy oraz panującą ra-

dość. Nagrody zostały przeniesio-

ne, a jury podjęło ostateczne decy-

zje. Uczestnicy wybiegli z sali, aby 

jak najszybciej usłyszeć wyniki. 

Każdy z nich miał nadzieję wygrać, 

jednak nagrody były przyznane 

tylko za 1, 2, 3 miejsce oraz były 

przyznane wyróżnienia. W końcu > 

można było przydzielić długo ocze-

kiwane dyplomy. 

 
 W kategorii pierwszej wygrała Ilona 

Suchocka z Gimnazjum nr 3, drugie 

miejsce zajął Michał Tyszkiewicz z 

Gimnazjum nr 1. Trzecie miejsce z 

kolei postanowiono przyznać dwóm 

osobom. Byli to  Paulina Tyszka z 

Gimnazjum nr 2 i Michał Zadroga z 

Gimnazjum nr 1. W kategorii drugiej 

nikt nie zajął  1,2 ani 3 miejsca, ale 

były wyróżnienia. Otrzymały je 

Małgorzata Kalejta i Natalia Ma-

kowska z Gimnazjum nr 2 oraz 

Świątkowska Daria i Sara z Gimna-

zjum nr 1. Ostatnie wyróżnienie 

otrzymała osoba wybrana przez pu-

bliczność. Największą ilość głosów 

otrzymał Michał Tyszkiewicz. Z 

duetów najbardziej publiczności 

przypadł do gustu duet Małgorzata 

Kalejta i Natalia Makowska.                                                     

Cały konkurs przebiegł szybko i 

sprawnie. Wszyscy byli szczerze 

zadowoleni i usatysfakcjonowani 

wynikami oraz całym konkursem. 

Sądzę, że wszystkim spodobał się 

projekt zorganizowany przez 

uczniów klasy 2d i 2e. Na pewno 

wiele osób przyjdzie tu za rok ocze-

kując nowych wrażeń. Z roku na rok 

widać, że popularność i liczba osób 

wzrosła. Już teraz zapraszamy 

wszystkich chętnych do obejrzenia 

VIII Międzygimnazjalnego Konkur-

su Piosenki Niemieckojęzycznej, 

który odbędzie się w przyszłym 

2013 roku.                    

Aneta Bendarowicz                                                                              

WSZYSCY BYLI 

PODEKSCYTOWANI 
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24, 25 i 26 kwietnia  odbyły się eg-

zaminy gimnazjalne. Od tego roku 

zaszły zmiany w ich organizacji.  W 

ramach dwóch bloków - humani-

stycznego i matematyczno -

przyrodniczego uczeń zdaje nie dwa, 

ale cztery egzaminy. Blok humani-

styczny podzielono bowiem na eg-

zamin z historii i wiedzy o 

społeczeństwie oraz egzamin z języka 

polskiego. Blok matematyczno - 

przyrodniczy podzielono z kolei na 

egzamin z przedmiotów przyrodni-

czych i egzamin z matematyki. Rów-

nież egzamin z języka obcego nowo-

żytnego podzielono na dwa poziomy: 

podstawowy i rozszerzony.  

Nie zmieniła się główna zasada: 

przystąpienie do egzaminu jest wa-

runkiem ukończenia gimnazjum, ale 

nie można go nie zdać. Jednak wynik 

-  podawany w procentach i centylach  

- będzie miał decydujące znaczenie w 

procesie rekrutacji do szkoły ponad-

gimnazjalnej. 

 

 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Każdy zdający otrzyma zaświadcze-

nie o szczegółowych wynikach swo-

jego egzaminu. Wyniki egzaminacyj-

ne są ostateczne i nie mogą być pod-

ważone na drodze sądowej. 

Uczennica klasy 3f Iza Sokołowska 

zechciała podzielić się z nami swoimi 

wrażeniami  na temat egzaminów: 

„Moim zdaniem testy były dość ła-

twe. Części humanistycznej nie oba-

wiałam się, gdyż z natury jestem hu-

manistką. Tak więc nie zawiodłam sie 

na sobie, ponieważ testy z języka 

polskiego oraz z historii i WOS-u 

poszły mi bez problemu. Część ma-

tematyczna poszła mi bardzo dobrze, 

czym byłam zdziwiona. Test z języka 

angielskiego również nie przysporzył 

mi większych problemów, był bardzo 

prosty. Jedynie test z przedmiotów 

przyrodniczych poszedł mi nie tak jak 

trzeba, ale nie przejmuję się tym 

zbytnio, bo reszta egzaminów wypa-

dła mi rewelacyjnie” . Mamy nadzie-

ję, że wyniki będą pozytywne. 

 
 

  

 

 

 

23 marca w Ełckim Centrum Kultury  

odbyły się eliminacje do IX Regio-

nalnego Konkursu Piosenki Angiel-

skiej „English Song 2012”. Miałyśmy 

okazję wysłuchać 8 wykonawców w 

kategorii szkół gimnazjalnych i 20 w 

kategorii szkół ponadgimnazjalnych. 

Z naszej szkoły udział wzięli: Agata 

Karpienia, która zaprezentowała się w 

utworze „Drumming Song” zespołu 

Florence & The Machine przy akom-

paniamencie Krzysztofa Karpińskie-

go i Jakuba Szulca oraz Michał Tysz-

kiewicz, który wystąpił z balladą 

Adele „Don’t You Remember” przy > 

akompaniamencie Sylwii Cienie-

wicz. Natomiast 29 marca odbył się 

finał konkursu. Sala widowiskowa 

była wypełniona po brzegi tymi, 

którzy przyszli posłuchać wykonaw-

ców. Można było usłyszeć przeboje 

takich artystów, jak Adele, Aretha 

Franklin czy Bon Iver. 

 

 
 

Zwycięzcy w kategorii szkół gim-

nazjalnych: 

 I miejsce – Agata Karpienia, 

Gimnazjum nr 1 w Ełku 

 II miejsce – Paulina Tyszka, 

Gimnazjum nr 2 w Ełku 

 III miejsce – Aleksandra Baklarz, 

Gimnazjum nr 2 w Ełku 

 

Zwycięzcy w kategorii szkół po-

nadgimnazjalnych: 

 I miejsce – Sylwia Cieniewicz, II 

LO im. Krzysztofa Kamila Ba-

czyoskiego w Ełku 

 I miejsce -  Aleksandra Tyszko, 

Zespół Szkół Ogólnokształcą-

cych w Gołdapi 

 III miejsce - Dominika Chmielio-

ska, Zespół Szkół Samorządo-

wych w Rucianem-Nidzie 

  

Nagrodę publiczności otrzymała 

Anna Zarzecka z Technikum Zakła-

du Doskonalenia Zawodowego w 

Ełku. 
 

 

Agata i Monika 
 

 
ZASZŁY ZMIANY 

Można było  

usłyszeć przeboje 
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Od lutego Fundacja BGŻ, Krajowa 

Rada Bezpieczeostwa Ruchu Drogo-

wego oraz Komenda Główna Policji 

przy wsparciu Minister Edukacji Na-

rodowej przekonuje rowerzystów z 

mniejszych miejscowości, że warto 

„jeździd z głową”.  

Program powstał z myślą o uczniach 

szkół gimnazjalnych z mniejszych 

miejscowości, którzy chcieliby zaan-

gażowad się w zwiększenie bezpie-

czeostwa na drogach w swoich lo-

kalnych środowiskach.  

Z przeprowadzonych na zlecenie 

Fundacji BGŻ badao wynika, że po-

nad połowa gimnazjalistów nie dba 

wystarczająco o swoją widocznośd i 

bezpieczeostwo. Jednocześnie co 

drugi gimnazjalista chciałby wzboga-

cid swoją wiedzę na temat bezpie-

czeostwa ruchu drogowego, w tym 

nowych przepisów wynikających z 

nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu 

drogowym. Młodzi rowerzyści pod-

kreślają także, że chcieliby wiedzied, 

jak bezpieczniej uczestniczyd w ruchu 

drogowym.  

Już w lutym w ramach I edycji pro-

gramu 100 miejscowości rozpoczęło 

walkę o tytuł najbezpieczniejszych, a 

do 5000 uczniów szkół gimnazjalnych 

z całej Polski trafiły materiały eduka-

cyjne przygotowane pod okiem  

ekspertów ds. BRD, w tym film au-

torstwa Kuby Tarkowskiego, jednego 

z twórców animacji do „Jeża Jerze-

go”. Nauczyciele natomiast mogli 

dodatkowo wziąd udział w profesjo-

nalnych warsztatach e-

learningowych z zakresu BRD. 

Uczniowie naszego gimnazjum w 

ramach owego programu realizowa-

nego w szkole od lutego b.r. pod 

okiem p. Barbary Kiluk – Dookow-

skiej przeprowadzili w Ełku diagnozę 

lokalną na temat bezpieczeostwa 

ruchu drogowego.  

Jako eksperci sprawdzali wiedzę re-

spondentów na temat znajomości 

przepisów ruchu drogowego oraz 

sondowali stan bezpieczeostwa ełc-

kich dróg. 

Wyniki ankiet okazały się zaskakują-

ce. Respondenci zdali sprawdzian ze 

znajomości przepisów Kodeksu dro-

gowego. 

Pytania, z którymi mieli szczególny 

kłopot, to:  

Rowerzysta ma prawo wyprzedzad 
wolno jadące  samochody, np. w kor-
ku ulicznym, z ich prawej strony, jeśli: 

a) ma do tego odpowiednią ilośd 

miejsca i nie stwarza zagro-

żenia w ruchu drogowym. 

b) będzie używał sygnału dźwię-

kowego i świetlnego. 

c) zachowa szczególną ostroż-

nośd i bezpieczny odstęp od 

wyprzedzanego pojazdu 

Przypominamy, że prawidłowa od-
powiedź to a), c). 
W jakich okolicznościach dwóch ro-
werzystów nie może jechad obok 
siebie po jezdni?: 

a) w czasie mgły 

b) na ruchliwej jezdni, gdy 

utrudniają w ten sposób ruch 

innym uczestnikom 

c) na drodze, wzdłuż której 

znajduje się nadająca się do 

ruchu droga dla rowerów 

Przypominamy, że prawidłowa od-
powiedź to a), b), c). 

 
 

Respondenci wskazywali też grupę 

użytkowników dróg, która według 

nich najczęściej łamie przepisy ruchu 

drogowego. Są nimi kierowcy. 

W nagrodę za zdanie testu, a także 

za trud włożony we wzięcie udziału 

w ankiecie wszyscy respondenci 

otrzymali naklejki na samochód z 

logiem programu „Jeżdżę z głową”. 

Wypatrujcie ich na drodze. Oni już na 

pewno jeżdżą z głową! 

 

 

Jeżdżę z głową! 



 

 

Gimzetka                                                 Nr 1 wrzesień/październik  2011                                  str. 6 

 

                                            

 
 
 

Maj niesie ze sobą piękną, słoneczną 

pogodę. Zatem każdy z nas chciałby 

ubrać się w coś kolorowego. Nie 

każdy jednak wie, jak dobrać odpo-

wiednie barwy ubrań. Wiosną i latem 

szorty są oczywistym elementem 

garderoby wielu z nas. Niezależnie 

od koloru pasują do większości rze-

czy w szafie. Są niezobowiązującym 

oraz gwarantującym wygodę wybo-

rem w upalny dzień. Nie wymagają 

przesadnej stylizacji i wyrafinowa-

nych dodatków. Należy jednak pa-

miętać, aby wybierać szorty odpo-

wiednie do naszej figury. W tym se-

zonie modny jest tak zwany „styl 

uliczny”, którego charakterystyczną 

cechą są paski- mogą być to np. T-

shirty czy sweterki przyozdobione 

tym deseniem. Jednak pamiętajcie- 

co za dużo, to niezdrowo! :) 

 

 
 

Porównujemy modele iPhone-ów 
 classic    3g   3gs     4      4s 

waga 135g 133g 135g 137g 140g 

Pamięć (HDD) 4, 8 lub 16GB 8 lub 16GB 8,16, 32GB 8, 16, 32GB  16, 32, 64GB 

RAM 128MB eDRAM 128MB eDRAM 256MB eDRAM 512MB eDRAM 512MB eDram 

kolory czarno-

srebrny 

czarny, biały  czarny, biały czarny, biały czarny, 

biały 

Oprogramowa-

nie 

IOS 1.0.0. IOS 2.0. IOS 3.0. IOS 4.O. IOS 5.0. 

Polska premie-
ra 

brak 22.08.08. 09.07.09. 27.08.10. 11.11.11. 

aparat 2MPix 2MPix 3,1MPix 5MPix 8MPix 
 

TRAWIEŃ 

Maj – piąty miesiąc w roku, według 

używanego w Polsce kalendarza gre-

goriańskiego, ma 31 dni. 

Maj jest miesiącem wiosennym na 

półkuli północnej, a na południowej 

jesiennym. W ciągu trwania miesiąca 

maja w Polsce dzień wydłuża się do 

blisko 16,5 godziny. 

Nazwa miesiąca pochodzi od łaciń-

skiej nazwy Maius (zobacz: kalen-

darz rzymski). Miesiąc ten ma nazwę 

bogini Mai, matki boga Merkurego. 

Została ona zapożyczona przez więk-

szość języków europejskich. W języ-

ku polskim określenie "maić" ozna-

cza tyle samo, co stroić. Staropolska 

nazwa maja brzmiała trawień. 

Słowo maj stanowi również określe-

nie młodej ziemi, która w całej swej 

krasie występuje w tym miesiącu. 

Według starej legendy Bóg Ojciec w 

maju stworzył świat. 

W Polsce miesiąc jest dość ciepły, 

noce i poranki są jeszcze chłodne. 

Czasem zdarzają się przymrozki.  

Słońce ogrzewa coraz głębsze war-

stwy ziemi i budzi do życia owady. 

Od 12 do 15 maja panują najchłod-

niejsze dni wiosenne. 

Zjawisko klimatyczne charaktery-

styczne dla środkowej Europy, kiedy 

po okresie utrzymywania się wyżu 

barycznego nad Środkowa i 

Wschodnia Europą (w tym nad Pol-

ską) następuje zmiana cyrkulacji at-

mosferycznej i przy słabnącym wyżu 

zaczyna wraz z niżem barycznym – 

napływać zimne powietrze z obsza-

rów polarnych. 

Według ludowej tradycji, środek 

miesiąca maja powinien być zimny, 

deszczowy i czasem mroźny (tzw. 

trzej ogrodnicy i zimna Zośka). 

Oznaczać ma to, że aż do jesieni nie 

powinno być przymrozków. 

Nazwa pochodzi od imion przypisa-

nych do dat od 12 do 15 maja kiedy 

to statystycznie najczęściej występuje 

to zjawisko klimatyczne. 

 
 

MAJOWA 
MODA 

T E C H N I K I   M O C  
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„Dom w głębi lasu” 
Grupa przyjaciół wybiera się na impre-

zowy weekend do domku w lesie. Kie-

dy odczytują niepokojący fragment 

odnalezionego tam pamiętnika, rozpo-

czyna się gra, w której ich życie staje 

się przedmiotem szokujących zakła-

dów. Tak zaskakującej i błyskotliwej 

rozgrywki nie spodziewał się żaden 

widz. 

Jak mówi bohaterom spotkany po dro-

dze tubylec: „Mogę pomóc wam tam 

dotrzeć, ale wydostać się będziecie 
musieli na własną rękę”. Nie będzie to 

łatwe, bo ich los leży w rękach kogoś, 

kto właśnie bardzo dobrze się bawi… 

 

„Igrzyska śmierci” 
 

Każdego roku na ruinach kontynentu, 

który niegdyś nazywany był Ameryką 

Północną, rozgrywa się bratobójcza 

walka. Naród Panem wysyła chłopca i 

dziewczynę z każdego z dwunastu dys-

tryktów, by wzięli udział w Igrzyskach 

Śmierci. 

Bohaterem Igrzysk zostaje ostatnia 

osoba, która utrzyma się przy życiu. 

W przeciwieństwie do przeszkolo-

nych zawodników, Katniss (Jennifer 

Lawrence) zdana jest wyłącznie na 

własne instynkty oraz przewodnic-

two byłego mistrza (Woody Harrel-

son). Jeśli kiedykolwiek ma zoba-

czyć jeszcze rodzinny Dystrykt 12, 

musi dokonać rzeczy niemożli-

wych... 

 
 

 

 

The Secret Circle 

(Tajemny Krąg) 

 
Jest to nowy, amerykański serial 

powstały na podstawie serii książek 

„Tajemny Krąg”. Opowiada on hi-

storię Cassie Blake - normalnej na-

stolatce, dopóki jej mama Amelia nie 

zginęła w pożarze. Osierocona prze-

prowadza się do babci Jane, do pięk-

nego malowniczego miasteczka 

Chance Harbor w stanie Waszyng-

ton. Miasto zdaje się wiedzieć więcej  

o niej niż ona sama wie o sobie. 

Nowa szkoła, nowi znajomi, którzy 

skrywają pewien sekret, który tak-

że niebawem pozna Cassie.  

 

 
 

Misfits (Wyklęci) 

 
Pięciu outsiderów pracujących na 

rzecz społeczności lokalnej zostaje 

zaskoczonych przez niecodzienną 

burzę, po której odkrywają u siebie 

wyjątkowe moce. Ostra jak brzy-

twa Kelly (Lauren Socha) nagle 

zaczyna słyszeć myśli innych ludzi; 

okryty złą sławą sportowiec Curtis 

(Nathan Stewart Jarrett) odkrywa, 

że ma umiejętność zawrócenia cza-

su, gdy czegoś żałuje. Nieśmiały 

Simon (Iwan Rheon) potrafi się 

zrobić niewidocznym, gdy czuje 

się ignorowany. Jedynie mądrala 

Nathan (Robert Sheehan) wydaje 

się być „nienaruszonym” przez 

burzę. Wszyscy po kolei odkrywa-

ją, jakim cierpieniem może być 

posiadanie super mocy, których 

nigdy nie chcieli posiadać. Bardzo 

polecam ten serial.  

 
Aga i Zuza. 

TASIEMCE 
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Zdzisław Preisner  
Barwy Australii 

 
11 - 30 maja 2012 r 
Autor publikacji popularno-
naukowych, albumów itp., dotyczą-
cych zagadnień przyrodniczych, tury-
stycznych na świecie, m.in. takich jak: 
„Peru” wyd. Pascal, „Podróż przez 
kontynenty” wyd. Publicat, encyklo-
pedia geograficzna „ABC Świat” Wyd. 
Kurpisz (współautor), „Lodowce” 
Wiedza Powszechna  i wielu innych. 
Zdzisław Preisner dr geografii, po-
dróżnik, fotograf, właściciel Oficyny 
Wydawniczej „Turpress” 
Odwiedził 113 krajów na wszystkich 
kontynentach, skąd przywiózł ponad 
60 tys. fotografii w postaci slajdów 
oraz  około 20 tys. obrazów cyfro-
wych. 
Specjalizuje się w zagadnieniach z 
zakresu geomorfologii, glacjologii, 
geografii regionalnej świata, geotury-
styce. W czasie podróży, obok fascy-
nacji przyrodą, zainteresowany miej-
scowymi kulturami, historią, archi-
tekturą, sztuką, etnografią, obycza-
jami itp. 
Autor publikacji popularno-
naukowych, albumów itp., dotyczą-
cych zagadnień przyrodniczych, tury-
stycznych na świecie, m.in. takich jak: 
„Peru” wyd. Pascal, „Podróż przez 
kontynenty” wyd. Publicat, encyklo-
pedia geograficzna „ABC Świat” Wyd. 
Kurpisz (współautor), „Lodowce” 
Wiedza Powszechna  i wielu innych. 
Autor artykułów podróżniczych. 
Uczestnik audycji telewizyjnych 
(TVN24, TVP2, TV Katowice, TV 
Gdańsk, Podróże TV)  i radiowych 
(RMF FM, Radio 4, Radio Gra, Radio 
PIK, Złote Przeboje) dotyczących po-
dróżowania i nie tylko. 

 
www.eck.elk.pl - źródło 

 

 

 

 

 

Zgodnie z tradycją w naszym mie-

ście, Święto Flagi Państwowej zosta-

ło uczczone patriotycznym spotka-

niem przed Urzędem Miasta. Już po 

raz szósty prezydent Ełku Tomasz 

Andrukiewicz, wraz ze swoimi za-

stępcami i przewodniczącym Rady 

Miasta, wręczyli ełczanom flagi na-

rodowe i miejskie. 

    
Akt ten urozmaicony został wystę-

pami Chóru Seniora Pojezierze oraz 

uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 

4. Ponadto najmłodsi mogli otrzy-

mać balony w barwach narodowych, 

pomalować twarze, a także wziąć 

udział w konkursach o tematyce pa-

triotycznej. Oczekiwanie mieszkań-

ców w długiej kolejce po flagi zosta-

ło wynagrodzone darmową porcją 

wojskowej grochówki. 

  
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

221. rocznica uchwalenia Konsty-

tucji 3 maja rozpoczęła się mszą 

świętą w Katedrze św. Wojciecha. 

Każdy z przybyłych otrzymał od 

harcerzy patriotyczny kotylion. Po 

mszy pod przewodnictwem Miej-

skiej Orkiestry Dętej OSP, pocztów 

sztandarowych i delegacji przema-

szerowano do Parku Solidarności 

pod pomnik „Poległym za wolną i 

niezawisłą Polskę". Odbyło się tam 

uroczyste wciągnięcie na maszt 

flagi narodowej, składanie wiąza-

nek oraz występ Mazurskiego Ze-

społu Pieśni i Tańca Ełk, który 

pięknie zaprezentował nam polo-

neza. Po części oficjalnej, na pro-

menadzie przy ul. Pułaskiego, od-

był się piknik piracki. Impreza 

przyciągnęła ogromną liczbę eł-

czan i turystów. Piraci zeprezento-

wali bardzo ciekawy program arty-

styczny: pokaz szermierki histo-

rycznej, bardzo efektowne pokazy 

artyleryjskie czy pokazy połączone 

z nauką dawnych tańców. Można 

było zwiedzić piracki obóz, w któ-

rym znalazły się repliki namiotów, 

mebli, sprzętów kuchennych, a 

także broni. Podczas pikniku odby-

ło się wiele konkursów dla dzieci i 

dorosłych, najmłodsi mogli posza-

leć na trampolinie, w basenie z 

kulkami czy ogromnej dmuchanej 

zjeżdżalni. Znalazł się również 

kącik dla młodych plastyków. Tra-

dycyjnie można było otrzymać 

balony z logiem ECK oraz biało-

cerwone lizaki, które zawsze cieszą 

się ogromnym zainteresowaniem. 

Wszystkich poczęstowaliśmy cie-

płą grochówką i bigosem. Piknik 

rozpoczął i zakończył występ szan-

towego zespołu Okaw Sztorm. 
 

 

www.eck.elk.pl - źródło 

B Y Ł O  

E F E K T O W N I E  

http://www.eck.elk.pl/
http://www.eck.elk.pl/
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Czarna strefa – biblioteka 
   Wygramoliwszy się z auta, Konrad dostrzegł, 

że drewnianą szopę, w której Herman i Signe 

przechowywali kosiarkę i rowery, obwiedziono  

biało-niebieską taśmą. Ostrożnie zbliżał się do 

drzwi. 

    -Konrad Jonsson! A więc nadszedł czas po-

wrotu do domu … 

   W pierwszej chwili nie wiedział, skąd docho-

dził ten głos, zaraz jednak zorientował się, że 

ktoś siedzi na ogrodowym krześle w cieniu naj-

większej jabłoni.  

   -Teraz, kiedy ma być podzielony spadek, co 

nie?! Nagle przyszła pora, żeby przylecieć tu z 

wywieszonym językiem, jak jakiś sęp. 

 

 

 

 

Treści prezentowane przez gazetkę są wyrazem 

indywidualnych przekonań autorów. Redakcja 

ingeruje jedynie w przypadku poważniejszych 

naruszeń zasad ortografii, gramatyki  

i dobrych obyczajów.  

Jeżeli macie sugestie dotyczące artykułów, 

chcecie się czymś podzielić, a może macie 

ochotę współpracować z nami, piszcie na poda-

ny niżej adres emaliowy:   

gimzetka@interia.eu 
 

Czytelnictwo klas w marcu 2012 roku 
 

KLASY I KLASY II KLASY III 

IA – 0,5 IIA – 1,1 IIIA – 0,8 

IB – 0,8 IIB – 0,5 IIIB – 0,3  

IC – 1,0 IIC – 0,8 IIIC – 0,2  

ID – 0,3 IID  - 0,8 IIID – 0,4  

IE – 0,9 IIE -  0,5  IIIE – 0,5 

IF – 0,8 IIF – 0,9 IIIF – 0,3 

 IIG – 1,0  

Czytelnictwo klas w kwietniu 2012 roku 
 

KLASY I KLASY II KLASY III 

IA – 0,9 IIA – 0,7 IIIA – 0,3 

IB – 0,3 IIB – 0,6 IIIB – 0,3  

IC – 0,8 IIC – 0,6 IIIC – 0,2  

ID – 0,5 IID  - 0,7 IIID – 0,4  

IE – 0,5 IIE -  0,3 IIIE – 0,3 

IF – 0,4 IIF – 0,6 IIIF – 0,3 

 IIG – 0,4  

 

,, pokuta” olle lonnaeus 
 

  W niewielkiej miejscowości na południu Szwecji dochodzi do 

brutalnego morderstwa. Ofiarami są Herman i Signe Jonssonowie, 

starsze małżeństwo, które niedługo przed śmiercią wygrało na 

loterii sporą sumę pieniędzy.  Podejrzenie pada na ich głównych 

spadkobierców : biologicznego syna Klasa i adoptowanego – 

Konrada , który na żądanie policji przyjeżdża do miasteczka po 30 

latach nieobecności . 

 

   Powrót Konrada w rodzinne strony przywołuje bolesne wspo-

mnienia, a śledztwo, które rozpoczyna na własną rękę, powoli 

prowadzi do przerwania zbiorowego milczenia i odkrycia okrutnej 

prawdy o jego biologicznej matce . Tymczasem w okolicy docho-

dzi do kolejnej zbrodni … 

 

   ,,Budynek leżał na uboczu, zupełnie jakby inne nie chciały mieć 

z nim nic do czynienia. Szary eternit pociemniał gdzieniegdzie  od 

wilgoci i brudu. Budowla była znacznie mniejsza od tej, którą 

Konrad zachował w pamięci. Z przodu rosło parę krzaków bzu, a 

w małym ogródku za budynkiem piętrzyły się dwie jabłonie. Wi-

dać też było rozwieszony pomiędzy nimi brunatny kwiecisty ha-

mak. Na ulicy przed domem stał radiowóz. 

Ola i Iza 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

WYJAŚNIĄTKO 
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WIELE ZWYCZAJÓW 
Wielkanoc to najważniejsze świę-

to chrześcijańskie upamiętniają zmart

wychwstanie Jezusa Chrystu-

sa. Tajemnica Wielkanocy nieroz-

dzielnie związana jest z tajemni-

cą Wielkiego Piątku. Ca-

ły Kościół najpierw umiera, ukrzyżo-

wany jest z Chrystusem, aby z nim 

zmartwychwstać. Poprzedzający ją 

tydzień, stanowiący okres wspomina-

nia najważniejszych dla wiary chrze-

ścijańskiej wydarzeń, nazywany 

jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie 

trzy doby tego tygodnia: Wielki 

Czwartek (wieczór), Wielki Pią-

tek, Wielka Sobota i Niedziela Zmar-

twychwstania znane są jako Triduum 

Paschalne (Triduum Paschale). W 

chrześcijaństwie wprawdzie każda 

niedziela jest pamiątką zmartwych-

wstania Chrystusa, ale Niedziela 

Zmartwychwstania jest z nich najbar-

dziej uroczysta. Wielka Niedziela jest 

pierwszym dniem wielkanocnego 

okresu świątecznego zwanego oktawą 

wielkanocną. Okres wielkanocny roz-

poczyna się wigilią wielkanocną. Czas 

wielkanocnej radości trwa w liturgii 

50 dni i kończy się niedzielą Zesłania 

Ducha Świętego. W 40. dniu (czwar-

tek) obchodzona jest uroczystość 

Wniebowstąpienia Pana Jezusa. W 

kościołach zachodnich Wielkanoc 

przypada w pierwszą niedzielę po 

pierwszej kościelnej pełni Księżyca 

(tzw. Paschalna pełnia Księżyca) 

przypadającej po 21 marca, oznacza 

to, że Wielkanoc wypada pomiędzy 

22 marca a 25 kwietnia (włącznie).  Z 

obchodami świąt wielkanocnych 

związanych jest wiele zwyczajów 

ludowych: śniadanie wielkanocne, 

pisanki, śmigus dyngus, wieszanie 

Judasza, palma wielkanocna, Jezusek 

palmowy.                           Paweł i Paweł 

 

1 kwietnia  Międzynarodowy Dzień Ptaków, Dzień Ryby, Prima Aprilis 

2 kwietnia Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 

5 kwietnia Dzień Leśnika i Drzewiarza 

7 kwietnia Dzień Pracownika Służby Zdrowia 

8 kwietnia Międzynarodowy Dzień Romów 

10 kwietnia Dzień Lotnictwa Wojskowego 

11 kwietnia Dzień Radia, Dzień Osób z Chorobą Parkinsona 

12 kwietnia Dzień Czekolady, Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki, 

Dzień Ptaków Wędrownych 

13 kwietnia Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia 

14 kwietnia Dzień Ludzi Bezdomnych 

15 kwietnia Światowy Dzień Trzeźwości 

16 kwietnia Dzień Sapera i Włókniarza 

18 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, Światowy Dzień Krótkofa-

lowca 

20 kwietnia Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy, Międzynarodowy Dzień Świado-

mości Zagrożenia Hałasem 

23 kwietnia Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

24 kwietnia Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży, Międzynarodowy Dzień 

Przeciwko Wiwisekcji 

25 kwietnia Dzień Sekretarki 

26 kwietnia Dzień Drogowca i Transportowca 

27 kwietnia Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem 

28 kwietnia Dzień Ziemi, Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy 

29 kwietnia Międzynarodowy Dzień Tańca 

2 maja Święto Polskiej Flagi, Dzień Polonii i Polaków za Granicą 

3 maja Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Słońca, Dzień bez Komputera 

4 maja Międzynarodowy Dzień Strażaka, Dzień Kominiarza, Dzień Piekarza 

5 maja Międzynarodowy Dzień Położnika 

8 maja Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 

12 maja Światowy Dzień Ptaków Wędrownych 

13 maja Światowy Dzień Chorego 

14 maja Dzień Farmaceuty 

15 maja Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Dzień Niezapominajki 

16 maja Dzień Straży Granicznej 

17 maja Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji 

18 maja Międzynarodowy Dzień Muzeów 

19 maja 

 

Dzień Mycia Samochodów, Międzynarodowy Dzień Rysowania Mahome-

ta 

20 maja Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń 

21 maja Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego, Dzień Kosmosu 

22 maja Dzień Praw Zwierząt, Dzień Pac-Mana 

23 maja Dzień Spedytora 

24 maja Dzień Cyrylicy, Europejski Dzień Parków Wodnych 

25 maja  Dzień Stemplarza, Dzień Piwowara, Dzień Mleka, Dzień Ręcznika 

27 maja  Dzień Samorządu Terytorialnego 

29 maja  Dzień Działacza Kultury 

31 maja Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego, Dzień Bociana Białego 

Kalendarz świąt nietypowych 
 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_(teologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiara
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oktawa_wielkanocna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oktawa_wielkanocna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oktawa_wielkanocna
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☻☻☻☻☻☻ 

Jak nazywa się chiński złodziej maza-

ków?  

Kosimazaki.  

 

☻☻☻☻☻☻ 

Przychodzi facet do lekarza i mówi:  

- Panie doktorze, mam problem, że kiedy 

śpię to chrapię. Co mam zrobić?  

- Niech pan zaśnie przy otwartym oknie, 

to przejdzie. 

 Na następny dzień facet znowu przy-

chodzi do lekarza, a lekarz mówi:  

- I co? Chrapanie zniknęło?  

- Chrapanie nie, ale zniknął TV, MP3, 

mikrofala i DVD.  

 

☻☻☻☻☻☻ 

Starszy pan stwierdził ze jego żona słabo 

słyszy i postanowił pójść skonsultować 

się z lekarzem, co może na to poradzić. 

Lekarz stwierdził: 

- Aby móc coś poradzić muszę wiedzieć 

jak bardzo jest to zaawansowane. Niech 

pan to zbada w następujący sposób, naj-

pierw zada pytanie z odległości 10 me-

trów, jak nie usłyszy to z 8 itd. i wtedy 

mi pan powie przy jakiej odległości pana 

usłyszała. 

Tak więc wieczorem żona robi w kuchni 

kolacje, a facet w pokoju czyta gazetę i 

stwierdza: 

- W sumie tutaj jestem akurat 10 metrów 

od niej, zobaczymy czy mnie usłyszy. 

- Kochanie! - woła - Co jest dziś na kola-

cje? 

Bez odpowiedzi. Zmniejszył dystans do 

8 metrów, wciąż żadnej odpowiedzi. 

Zmniejsza do 6, 4, 2, aż w końcu pod-

chodzi staje tuz obok niej i pyta: 

- Kochanie, co dziś na kolacje? 

- Kurczak, pięć razy Ci powtarzam!!! 
 

 

☻☻☻☻☻☻ 

Znany psychiatra został zaproszo-

ny na konferencję organizowaną 

przez Narodową Ligę Kobiet. Po 

prelekcji jedna z organizatorek 

podeszła i zapytała: 

- Proszę mi powiedzieć doktorze, 

w jaki sposób rozpoznaje pan cho-

robę psychiczną u osoby zacho-

wującej się normalnie? 

- Nic prostszego. Zadaje się łatwe 

pytanie na które każdy powinien 

odpowiedzieć. Jeśli nie odpowie, 

należy taką osobę natychmiast 

odizolować. 

- Jakie to pytanie? 

- Kapitan Cook odbył trzy wy-

prawy wokół ziemi i umarł w 

trakcie jednej z nich. Która to by-

ła? 

Kobieta zamarła i zaczęła się 

śmiać zażenowana: 

- Wie pan co doktorze? Nie mógł-

by pan zadać mi innego pytania? 

Musze się przyznać, iż nigdy nie 

byłam zbyt dobra z historii. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRZYŻÓWECZKA 
 

 

 

 

 

☻☻☻☻☻☻ 

Trzy staruszki jedzą obiad i rozma-

wiają o różnych rzeczach. Jedna 

mówi: 

- Wiecie, naprawdę coraz gorzej z 

moją pamięcią. Dziś rano, stałam na 

schodach i nie mogłam sobie przy-

pomnieć, czy właśnie wchodzę, czy 

schodzę.  

Druga na to: 

- Myślisz, że nie ma nic gorszego? 

Któregoś dnia siedziałam na brzegu 

łóżka i nie wiedziałam, czy wstaję, 

czy kładę się spać. 

 Trzecia uśmiecha się zadowolona z 

siebie: 

- Cóż, moja pamięć jest tak dobra, 

jak zawsze była, odpukać - tu puka 

w stół. Nagle z zaskoczeniem na 

twarzy pyta: 

- Kto tam? 
                           

Paulina Klapa 
 

 

 

Pytania do krzyżówki 

 
1. … turystyczne 

2. Dokoocz przysłowie  ,, kto pod 

kim dołki kopie, ten sam w nie 

…” 

3. Rodzaj roślin jednoliściennych z 

rodziny konwaliowatych to.. 

4. Szukają go piraci 

5. Żart lub kawał to… 

6. Za czasów Związku Radzieckie-

go była popularnym kurortem 

nadmorskim. 

7. Miesiąc po lutym to…  

Rozwiązanie: Wakacje 

Bank kawałów 
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Kto, co, komu :D ? 
 

 

-Kochanej Ani z pierwszej glazy. Luff 

ju. Tęsknimy Mateóż. 

 

-Pozdrowienia od Michała Rusaka dla 

Ani Urynowicz. 

 

-Serdecznie pozdrawiam Magdę Bą-

kart. 

 

-Pozdrowienia dla P. Marioli Kon-

drackiej. III ,,D” 

 

-Pozdrowienia dla P. Marzanny Wy-

rwas. 

 

 
 

-Pozdrowienia dla: Kasi Podgórskiej, 

Maćka Możejko, Oli Bielskiej, 

p. A. Kuczyńskiego. 

 

-Pozdrowienia od Marcina dla Darii 

Ginter z 3E. 

 

-Pozdrowienia dla Dwojaczka pro-

siaczka. 

 

-Szeszko czyli Adeszko. Pozdrawiam. 

-Pozdrowienia dla wszystkich na-

uczycieli naszej szkoły, a zwłaszcza 

dla uczących klasę 3D. 

 

-Pozdrawiam wszystkich moich ko-

chanych znajomych Jolanta:* 

 

-Dla Jermaka i całej 3B od wentylato-

ra.  

 

-Dla Kasi i Ewy z 3B. 

 

-Serdecznie pozdrawiam Justynę Po-

powską z klasy 3D -  Kamil Świder-

ski. 

-Dla Pani Teresy Roszkowskiej za 

to, że wytrzymała z nami 3 lata - III 

D. 

 

-Natalię Ekstowicz - Ania Uryno-

wicz. 

 

-Pozdrowienia dla Enia od Miśki:* 

 

-Pozdrowienia dla Dąbrowskiej, po-

wodzenia w Mechaniaku! 

 

- Pozdrowienia dla klasy II d. 

 

- Pozdrowienia dla Ia od Moniki 

 

 -Pozdrowienia dla dziewczyn z 2 f: 

Kami, Moni, Oli, Żanety i Eweliny. 

 

-Pozdrowienia dla Oli, Żanety, Ko-

pacza i Eweliny z klasy 2f. 

 

-Dla całej klasy Ic i Gimnazjum nr 1. 

 

- Pozdrowienia dla wszystkich na-

uczycieli. 

 

- Pozdrowienia dla III c. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Gospodyni doiła krowę i ryczała 
wniebogłosy. 

 

 Jeżeli człowieka porazi prąd elek-
tryczny, należy go wyciągnąd z kon-
taktu i zakopad w ziemi. 
 

 Dziedzicznośd pozwala wyjaśnid, 
dlaczego skoro dziadek i ojciec nie 
mieli dzieci, to i my będziemy bez-
dzietni. 
 

 Ludzie pierwotni mieli narządy z 
kamienia. 
 

 Człowiek jest ssakiem, bo nie 
znosi jajek, a jeśli, to je zjada. 
 

 Oko umieszczone jest w moczo-
dole. 
 

 Chopin, największy polski kom-
pozytor, pisał wyłącznie na fortepia-
nie. 
 

 W średniowieczu było wiele gan-
gów, na przykład Wolfgang. 
 

 W czasie mgły latarnik wyje na 
latarni i tym ostrzega okręty. 
 
 

Serdeczne podziękowania dla 
pani Tamary Sieradzkiej za 
fachową pomoc polonistyczną 
w walce z naszymi tekstami. 
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