


ROK HENRYKA SIENKIEWICZA
Z okazji roku Henryka Sienkiewicza

27 października we wnęce przy sklepiku
odbył się wernisaż pod tytułem
„Skrzydlate słowa Sienkiewicza”. Można
było do woli, lub do dzwonka, jak kto
woli podziwiać znane i lubiane cytaty
polskiego noblisty. Nie jest to jednak
jedyna atrakcja przygotowana z tej
okazji, gdyż 5 listopada odbył się spacer
pod wszystko mówiącym tytułem
„Warszawskie adresy Sienkiewicza”, który
to spacer został zainspirowany artykułem
o tym samym tytule, umieszczonym na
stronie internetowej www.culture.pl.

Młodzież z Radości, a konkretnie
uczniów z Gimnazjum nr.106 oprowadziła
kulturalna elita naszego technikum tj.
Michał Gołąb, Rafał Krakowiak i Patryk
Świerlikowski na czele z panią Sylwią
Błażejewską. Spacer rozpoczął się na
stacji Warszawa Powiśle, z którą to
stacją Sienkiewicz nie miał zbyt wiele
wspólnego, wybrano ją bowiem tylko ze
względu na dogodne połączenie kolejowe z
Radością. Spacer rozpoczęliśmy tuż przed
godziną 10. Pierwszym miejscem, które
odwiedziliśmy była katedra św. Jana.
Henryk Sienkiewicz opisał ją jako
„najpiękniejszą katedrę na świecie”, a
zapewne widział wiele pięknych, gdyż
podróżował nawet po Ameryce. Tutaj
właśnie znajdują się jego szczątki, tuż
obok pierwszego prezydenta drugiej
Rzeczypospolitej. Następnie odwiedziliśmy
ulicę Piwną. Tutaj sprzedawano ptactwo
rozmaite, które przyszły noblista
podziwiał, gdyż przypominał mu się Wężyczyn, czyli miejscowość,
gdzie niegdyś znajdował się jego rodzinny dom. Następnie 
odwiedziliśmy Plac Teatralny i ulicę Niecałą. Na Niecałej 8 
mieszkał pisarz, a naprzeciwko, pod numerem jedenastym mieściła
się redakcja „Gazety Polskiej”,dla której Sienkiewicz pisał 
„Krzyżaków”. Tu trochę pośpiewaliśmy. Byliśmy też na 
Uniwersytecie Warszawskim, Królewskiej i Nowym Świecie. Po 
spacerze wycieńczeni i wyedukowani uczniowie powrócili do 
macierzystej dzielnicy.

Spacer oceniam jako udany, gdyż wróciłem do domu w stanie 
nie gorszym, a na zakończenie dodam, że pogoda nam dopisała, 
ponieważ nie było gradobicia.





CIUT ZBYT PRACOWITY TYDZIEŃ
Pierwszy tydzień listopada był wielce pracowity. Oto, co 

się działo:
PONIEDZIAŁEK

Dzień wolny od zajęć. Szczególnie pracowity, gdyż nie 
można było się wykręcić szkołą od domowych obowiązków, 
a ponadto należało wówczas uporządkować groby.
WTOREK

Wszystkich Świętych
ŚRODA

Klasa 4tc udała się na projekcję filmu „Wołyń”. 
Pozdrawiamy i gratulujemy!

Odbyła się Olimpiada wiedzy o Rodzinie. Z uczestnikiem 
olimpiady, Patrykiem Świerlikowskim rozmawiał Rafał Krakowiak:
-Słyszałem, że brałeś ponoć udział w Olimpiadzie wiedzy o 
Rodzinie. Czy jest to prawda?
-Owszem, w całej okazałości. Wczoraj pisaliśmy konkurs o 
jedenastej trzydzieści. Powiem ci, że było integracyjnie. 
Organizatorzy wyszli z założenia, że skoro wiedza o rodzinie, 
to trzeba razem pisać, dlatego ja pisałem razem z Adrianem 
Wojciechowskim, pewnie słyszałeś o nim? Taki zdolny chłopak też
wygrał olimpiadę wiedzy o religijnych jakichś sprawach. Także 
przyjemnie, no i takie pytania, powiem ci, że życiowe dosyć. Na
przykład jak to jest z rozwodami. Zdarza się tak w życiu kiedy 
ktoś chciałby ożenić się z osobą niepełnosprawną, załóżmy, ale 
w niektórych przypadkach to może być utrudnione, bo w prawie 
kanonicznym jest inaczej, a cywilne to też zupełnie inna bajka.
Takie problemy tam były. Nieraz niby wiemy, ale właściwie 
trudno rozstrzygnąć, co można napisać na ten temat.
-Czy było dużo nauki do tego?
-Warto było znać kodeks rodzinno-opiekuńczy, a z nauki były 
specjalne opracowania i z tego korzystaliśmy. To chodzi o to, 
żeby skompensować, czyli zebrać do kupy tę wiedzę i później 
jakoś to odnieść do tych przykładów. Czasem można wiedzieć, ale
się zastanawiać.
-Czy to prawda, że ten konkurs był pierwszy raz przeprowadzany 
w naszej szkole?
-Trudno mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że tak. Wiem, że na 
pewno był to pierwszy etap, a wyniki pewnie niedługo będą 
znane. Drugi etap będzie inny, bo będzie można zrobić 
prezentację, czy film lub inną formę, aby zaprezentować to, co 
się wie. Trzeci etap może być w Częstochowie, ale należałoby to
sprawdzić.
-Co cię zachęciło do udziału w tym konkursie?
-To są takie sprawy bliskie właściwie, bo rodzinę to każdy... 
też trudno powiedzieć, czy każdy. To grząski grunt, na który 
wchodzimy. I dlatego zdecydowałem się wziąć w tym udział, bo 
pomyślałem sobie, że właściwie takie tematy bliskie, lecz 
skłaniające do dyskusji najbardziej lubię. Tak to się zaczęło!





KONKUR FOTOGRAFICZNY
Celem konkursu jest ukazanie różnorodności Warszawy oraz 

zmian zachodzących w naszym otoczeniu. Mogą to być miejsca 
zabytkowe „z duszą ” jak i te świadczące o rozwoju miasta na 
przestrzeni lat. Twoja fotografia może pokazać romantyczne 
zaułki na Pradze, klimatyczny Mokotów, majestatyczny Wilanów 
lub rozwijającą się Wolę. Możesz uwiecznić na zdjęciach miejsca
piękne, kontrowersyjne lub po prostu bliskie Twojemu sercu.
Prace konkursowe należy składać do 22.12.2016 r. do pani 
Jolanty Sobczyk i Małgorzaty Jakubowskiej. Regulamin konkursu 
znajduje się na stronie internetowej szkoły.

TURNIEJ MASZYN WIATROWYCH
Mnóstwo chętnych, atrakcyjne nagrody i finał w Piasecznie.

Jak było naprawdę?
-Słabiutko-komentuje uczestnik turnieju, Wiktor Forjasz.-
Byliśmy najlepsi ze szkoły, a i tak zajęliśmy ósme miejsce.

Rewelacji więc nie ma, lecz proszę się nie martwić. Przed 
nami jeszcze Turniej Maszyn Wodnych i Kangur matematyczny.

TRZECI TURNIEJ LEAGUE OF LEGENDS
Turniej organizuje istna plejada gwiazd: Jakub Żychowicz i

Gabriel Brzeziński. Z nieoficjalnych informacji wynika, że 
turniej odbędzie się 22 grudnia. Zainteresowanie jest ogromne, 
bo ponad 80 osób pragnie uczestniczyć. Przewidziano też 
nagrodę.

OGŁOSZENIA DROBNE
POSZUKUJEMY RETORA

To całe zmieszanie jest spowodowane brakiem akceptacji 
Rady Rodziców na turniej e-sportowy w znaną grę CS, a ich zgoda
jest wymagana do przeprowadzenia tego przedsięwzięcia na 
terenie szkoły. Potrzebna jest więc osoba elokwentna i 
inteligentna mająca dar przekonywania i bez nawyku poddawania 
się.
REDAKTORA TEŻ

Z racji, że wszyscy wokół powtarzają, że nie dam sobie 
rady, szukam kogoś do pomocy. Mile widziana umiejętność 
pisania, umiejętność pracy w zespole i ciekawe zainteresowania.
LISTY DO REDAKCJI

Jeżeli nie chcesz związać się z gazetą, a masz pomysł na 
artykuł, chcesz poruszyć ważny problem, zapytać się o coś lub 
po prostu znasz wyjątkowo dobry kawał i chcesz się nim 
pochwalić, zachęcamy do korespondencji. Szafka 070A.



GRATULUJEMY I POZDRAWIAMY
W całej szkole można znaleźć wywieszone listy uczestników 

konkursów, gratulacje. Po to powstała też „Galeria sukcesów”. 
Poniższy artykuł ma za zadanie przybliżyć wybitne postacie z 
naszego ZSLiT.

Pierwszą osobą, o której napiszę, będzie Łukasz Hac z 
klasy 3lb, który został laureatem trzeciej nagrody w 
mazowieckim konkursie „Wszyscy czytają Sienkiewicza”. To 
właśnie dzięki niemu wiemy, że wszyscy czytają Sienkiewicza, 
ale zwłaszcza on.

Gratulujemy i pozdrawiamy serdecznie Daniela Pławiaka, 
który nie tylko ukończył klasę drugą, lecz zrobił to z 
wyróżnieniem i średnią 6.0! Jakby tego było mało, Daniel 
odebrał z rąk pani premier Stypendium Prezesa Rady Ministrów. 
Zachęcamy wszystkich, aby próbowali dorównać mistrzowi.

Daniel nie był jednak jedyną osobą, która otrzymała 
prestiżowe stypendium z rąk wysokiego rangą urzędnika, gdyż 
Patryk Świerlikowski i Jakub Grzechociński otrzymali Stypendium
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Gratulujemy i 
pozdrawiamy!

SAVOIR VIVRE W DOMU I ZAGRODZIE
Spójrzmy prawdzie w oczy. Czasy „zagłębia nożowników” 

dawno minęły. Utworzenie liceum spowodowało podniesienie 
poziomu oświaty, co z kolei spowodowało podciągnięcie 
technikum, aż motor kształcenia technicznego zaskoczył i do 
dziś technikum równie zdrowo ciągnie. Obecnie mamy pierwsze 
miejsce w Warszawie, a żeby chłonąć wiedzę w naszej szkole 
tłumnie zjeżdża się młodzież z okolicznych miast i wiosek. 
Pokażmy zatem, że oprócz wiedzy i umiejętności mamy też klasę. 
Strońmy od używania wulgarnego słownictwa. Emanujmy 
życzliwością. Nauczycieli witajmy na stojąco! Przedsiębiorczo 
otwierajmy drzwi przed płcią piękną! Niech każdy, kto nas 
odwiedzi stanie się lepszym człowiekiem! Wy, przyszli technicy 
i inżynierowie staniecie się elitą społeczeństwa, a elita 
powinna się umieć zachować.



JAK OBEJŚĆ 11 LISTOPADA?
Raz, a dobrze-odpowiedziałby

zapewne jakiś żartowniś. Nie jest
to jednak prawidłowa odpowiedź na
to nurtujące pytanie. O ile mogę
się zgodzić, że należy zrobić to
dobrze, o tyle mam wątpliwości co
do pierwszego określenia. Z pomocą
przychodzi nam Maria Skłodowska
Curie, oświadczając:”A ja twierdzę,
że w każdej epoce można wieść życie ciekawe i pożyteczne”. Tak 
było na Wiśniowej.

Pierwszą oznaką, że tak będzie, byli elegancko i 
garniturowo ubrani gońcy, którzy roznieśli wici, że w dniu 
jutrzejszym, tj. dziesiątego listopada stosownie jest się ubrać
tak jak to uczynili oni. Ustanowili więc nową modę. Kolejnym 
zwiastunem nadciągającego święta była wystawa przygotowana 
przez przyjaciół biblioteki szkolnej. Nie masz lepszego 
przykładu utylitaryzmu. Wzbudza ona uczucia patriotyczne, 
dostarcza rzetelnej wiedzy historycznej oraz doskonale nadaje 
się jako namiot. Główną atrakcją był jednak doktor Tomasz 
Ginter z Biura Edukacji IPN, który w sali 416 wygłosił wykład 
na temat polskiego lotnictwa. Dowiedzieliśmy się wiele na temat
okoliczności powstania godła dywizjonu 303, wiemy, co łączy 
polskie lotnictwo z King Kongiem i przybliżono nam sylwetki 
lotników. Wykład oceniam jako wielce ciekawy, a prowadzącego 
jako osobę światłą i umiejącą zainteresować tematem. Okazało 
się, że nasz gość przywiózł ze sobą liczne dary, a mianowicie 
gry planszowe, których jest współautorem. Nie jest to jednak 
normalna gra, jaką można zakupić w każdym sklepie, bowiem 
plansza ma powierzchnię większą niż moja łazienka. Gdy nasz 
wykładowca zachęcił nas do gry, pani profesor Dorożko wstała i 
powiedziała patrząc nam w oczy:”Inne klasy są przewidziane, 
żeby zagrać w tę grę”. Zapewne wiedziała, co mówi gdyż to ona 
powzięła odpowiedzialność za organizację święta. Tym pozytywnym
akcentem zakończyliśmy wykład, a proroctwo się spełniło.

Pan Ginter był bardzo skromny. Gdy po skończonym wykładzie
znalazł się w pokoju nauczycielskim, oferowano mu wszelkie 
dobra jadalne jak kawa, herbata czy ciastka. On jednak odmówił 
i jedyne, o co poprosił, to szklanka wody.

ALE HECA!
Serdecznie pozdrawiamy dowcipnisia, który przykleił monetę

do pojemnika na śmieci na pierwszym piętrze, oraz tego, który 
tę monetę odkleił. Prosimy o natychmiastowy kontakt z naszą 
redakcją celem przeprowadzenia wywiadu.



ANDRZEJU, STO LAT!
Schludne plakaty, piękne dekoracje i

drżące ściany. Tak właśnie świętowaliśmy
andrzejki. Zaplanowano ogrom atrakcji
takich jak skrócone lekcje, wydłużone
przerwy, pokaz iluzjonisty, lanie wosku,
wróżenie imienia przyszłej wybranki lub
zawodu oraz - co bardziej egzotyczne
-taniec na xboksie.

Nic nie dzieje się ot tak sobie.
Wszelkie wydarzenia poprzedzone są
„intensywnemi preparacjami” oraz można
dostrzec tegoż symptomy. Najsamprzód
ukazały się plakaty przepowiadające
przebieg dnia następnego. To właśnie z nich
dowiedziałem się, na co warto się
przygotować, a było na co.

Najbardziej atrakcyjna była wnęka przy sklepiku. To tam 
sprzedawano ciasta, robiąc konkurencję sąsiadowi. Przeżyłem tam
niesamowitą przygodę. Wnęka była oświetlona świetlówkami, za 
oknem padał śnieg. W pobliżu z wolna przechadzały się grupki 
uczniów, a kolega przy pianinie prawie zagłuszał umc-umc, bum, 
trarara dobiegające z sąsiedniego korytarza. Ja stałem przy 
stole uginającym się od wielorakich wypieków i nieśmiało 
zagadałem do nadobnej ekspedientki:
-Poproszę ciasto, ale takie, żeby było smaczne i za dwa złote.
-Wszystkie są za dwa złote i wszystkie są smaczne - rozwiała 
moje wątpliwości uprzejma obsługa straganu. Znalazłem się w 
sytuacji patowej, bowiem szerokość oferowanego asortymentu nie 
ułatwiała podjęcia decyzji. Jednak mimo ogromu niesprzyjających
okoliczności wybrałem najbardziej interesujący mnie wypiek, a 
następnie uiściłem opłatę. Zgoła inna sytuacja spotkała 
Andrzeja, który poleca tę szkołę. Mianowicie zbulwersował się 
on, że w dniu jego imienin proszony jest o opłatę za 
skonsumowane ciasto.

Przejdźmy teraz do auli Staffa. Tu właśnie emitowano fale 
akustyczne o amplitudzie tak dużej, że jedna z nauczycielek 
zaproponowała naszej klasie przejście w inne miejsce, gdyż 
„jest tak głośno, że nie można się skupić”. Oprócz tego lano tu
wosk i dowiedziałem się, jak ma na imię wybranka mego serca.

We wnęce językowej Julia Konieczna opowiedziała mi o 
niesamowitych technikach wróżenia:
-Wróżę na podstawie znaczenia kwiatów i na podstawie igieł 
sosnowych, co jest zwyczajem znanym z katarzynek i to, czy igły
do siebie dopłyną, jest pod ochroną życia własnego.

Za nią siedziała tajemnicza postać z haczykowatym nosem i 
w stożkowym kapeluszu, która też z czegoś wróżyła. Nikt nie wie
z czego, ale wróżyła i takich właśnie nam potrzeba!



ZA CZYM KOLEJKA TA STOI?
W środę trzydziestego

listopada na parterze przed
salą 10 około godziny 14:20
miały miejsce iście dantejskie
sceny. Młodzież wymachując
plikami kartek próbowała przy
wrzawie dostać się do środka.
Ciśnienie znacząco wzrastało,
gdy drzwi się otwierały lub, co
gorsza, ktoś próbował
przedostać się na drugą stronę.
W pewnym momencie napór wzrósł
tak bardzo, iż któryś naparł na
włącznik i wyłączył światło.
Kolega zapytany o sprawę
odparł: „Nie przypominaj mi
nawet”. Z jego dramatycznej
opowieści dowiedziałem się, że
raz go popchnęli z jednej
strony, raz z drugiej i znalazł
się tuż przy drzwiach i żeby
nie być wepchniętym do środka,
złapał się ościeżnic.

Na drugą stronę
przedostałem się objazdem.
Zauważyłem grupkę kolegów
wypełniających formularze na fortepianie. Dołączyłem do nich w 
myśl zasady, że nieważne co się robi, ważne, w jakim 
towarzystwie, a towarzystwo było wyborowe. Prędziutko 
wypełniłem trzy egzemplarze. Wtenczas zauważyłem nieziemską 
przemianę. Ludzie wchodzący do pokoju byli chamscy i 
chuliganili się. Natomiast ci wychodzący byli cisi i spokojni. 
Wykorzystałem nadarzającą się okazję i chyżo przeprowadziłem 
wywiad z jednym z nich.
Z Andrzejem Drozdowiczem rozmawiał Rafał Krakowiak:
-Jak tam było w środku?
-Dobrze. Atmosfera, miła pani. Wszystko przebiegło dobrze.
-A jak kolejka?
-Kolejka okropna. Widać, że dużo chętnych, więc myślę, że duże 
zainteresowanie.
-Mam jeszcze jedno, ostatnie pytanie. Do czego ta kolejka?
-Nasza szkoła dostała dofinansowanie na specjalne kursy i dużo 
osób chce wziąć w nich udział. Ja na przykład chcę wziąć udział
w kursie programowania gier.

Wiedząc, na czym polega fenomen kolejki, postanowiłem 
zbadać ostatnią frapującą mnie tajemnicę, mianowicie co takiego
jest w środku. Ustawiłem się więc na końcu kolejki, ażeby to 
zbadać. Wyposażenie sali nie było imponujące, szafa, kilka 



ławek. Nic nadzwyczajnego. W środku siedziały dwie miłe panie, 
a jedna z nich zadawała podchwytliwe pytania typu: „Czy 
pracujesz?”, „Czy jesteś imigrantem?”, lub „Czy masz 
zaświadczenie o niepełnosprawności?”. Gorączkowo rozmyślałem co
może powodować tą przemianę i właśnie wtedy wzrok mój padł na 
mikser. Dla niezorientowanych w temacie wyjaśniam, iż jest to 
sprzęt bardziej mistyczny niż kalesony Andrzeja, w których był 
on ćwiczył na lekcji wychowania fizycznego. Faktem jest, że to 
tylko kilka potencjometrów suwakowych zlutowanych odpowiednio w
estetycznej obudowie, lecz ten mikser prawie pobił wyczyn 
Fileasa Fogga z książki Juliusza Verne. Został on wyprodukowany
w Ameryce. Tak, jest taki kontynent, a następnie zamówiony 
przez naszą szkołę. Amerykańscy pocztowcy widać nie za bardzo 
wiedzieli, gdzie leży miasto Warszawa, więc mikser popłynął do 
Australii, skąd dopiero dotarł do Polski. Co ciekawe jego 
podróż też trwała około osiemdziesięciu dni. Redakcja trzyma za
niego kciuki i głęboko wierzy, że podczas kolejnej podróży uda 
się okrążyć cały glob, oraz gorąco kibicuje przyszłym 
uczestnikom projektów i zachęca do zdobycia cennych 
certyfikatów.

WITAMY W NADARZYNIE
Trzeba przyznać, że

przewodniczący Samorządu
Uczniowskiego Jakub
Żychowicz ma klasę.
Któregoś dnia po lekcjach
stał we wrotach siedziby
tejże instytucji i
rozdawał zaproszenia na
wystawę motoryzacyjną
przechodzącym w pobliżu
wyborcom.

Pragnę mu
podziękować, ponieważ dzięki niemu spędziłem ze swoim 
przyjacielem wielce udaną sobotę.

Do Nadarzyna dojechaliśmy jeszcze przed godziną dziesiątą,
aby dać się zarejestrować jeszcze przed przybyciem hord 
zwiedzających . W środku hal podziwialiśmy polskie fiaty i 
polonezy. Doświadczyliśmy obłości warszawy M20 i drżeliśmy 
przed czarną wołgą. Widzieliśmy ranczo mustangów i siedzieliśmy
w nowych renówkach. Mój serdeczny przyjaciel po raz pierwszy 
odwiedził szoferkę tira. Obfite opady deszczu spowodowały, że 
nawierzchnia doskonale nadawała się do wpadnięcia w poślizg. 
Obejrzeliśmy więc pokaz driftów, lecz bez rewelacji, gdyż po 
kilku minutach zakończył się on urwaniem koła. Nie mniej jednak
oceniam całe wydarzenie jako wielce udane.



TEATR NIE GRYZIE. ON POŁYKA W CAŁOŚCI
Rodzic po powrocie z zebrania ma zwyczaj odbywania ze mną 

rozmowy. Błogosławieństwem jest fakt, że ich treść nie wymaga 
działań profilaktycznych takich jak siedzenie na kaloryferze. 
Po ostatniej takiej rozmowie nie dowiedziałem się, że jestem 
jedyną osobą z klasy chodzącą do teatru, gdyż to wiem od dawna.
Dowiedziałem się natomiast, że niektórzy rodzice również 
chcieliby posyłać swoje dzieci do teatru. Ich latorośl ma 
jednak nieco odmienne zdanie na ten temat. W związku z tym, że 
Was nie było, a ja byłem, opowiem Wam, jak było.

W teatrze Dramatycznym obejrzałem spektakl „Cabaret”. Był 
to musical. Przedstawienie zainteresowało mnie zaraz po 
przeczytaniu broszury. Zaczynała się ona słowami „Meine Damen 
und Herren”, co przypomina mi początek kasety „Z partyjnym 
pozdrowieniem” („Achtung! Achtung! Meine Damen, meine Herren, 
herzlich willkommen und nicht verstehe”), oraz mój wakacyjny 
wyjazd do Bawarii. Nastęnie leci „Ladies and Gentelmen”, co z 
kolei przywodzi na myśl występ Konczity Wurst.

Jeżeli chodzi o samo przedstawienie, to obejrzałem je w 
wyborowym towarzystwie pani Osińskiej i dwóch dżentelmenów z 
klasy pierwszej. Powitał nas śpiewem mistrz ceremonii, a 
następnie we wspólnej piosence obaczyliśmy resztę aktorów. 
Przestraszyłem się wówczas, że nie będę miał o czym pisać. 
Zwróciliśmy wtedy baczniejszą uwagę na fakt, że na sali jest 
wiele młodzieży. Na szczęście w drugiej scenie trochę się to 
uspokoiło. Aktorzy grali realistycznie i można było dać wiarę w
autentyczność przedstawionych postaci. Mój podziw wzbudziły też
sceny śpiewane obrazujące uczucia bohaterów. Na długa 
zapamiętam słowa: „Bezcenny jeeeeeeeest ananas ten!” W środku 
aktu pierwszego ponownie złapałem się za głowę, lecz pomijając 
fakt, iż można było doświadczyć zgorszenia scena była zabawna, 
wręcz groteskowa. Po antrakcie można było wyczuć rosnące 
napięcie.

Zakończenia nie podam, lecz uważam, że było warto tu być.
BAŁKAŃSKI TURYSTA

Szóstego grudnia podczas przerwy po siódmej godzinie 
lekcyjnej zaobserwowano delegację z Macedonii zwiedzającą salę 
121. Przewodniczka wytłumaczyła im, że tu stoją maszyny, a na 
komputerach zainstalowany jest CAD. Kiedy przetłumaczono to na 
ojczysty język jeden z delegatów pokiwał głową z uznaniem. 
Autentyczność wydarzenia potwierdzić może między innymi Andrzej
Kosiorek.

Przeróżne osoby pytane na temat delegacji z Macedonii 
wybałuszają oczy lub wiedzą tylko, że takowa była. Znacznie 
lepiej poinformowana była pani Zdończyk. Oświadczyła, iż 
Macedończycy przybyli tu w związku z nowo rozpoczętym projektem
unijnym, co w przyszłości może wiązać się z wymianą uczniów.

Redakcja z chęcią powita wszystkich Macedończyków i z 
chęcią utworzy macedońską sekcję w tejże gazecie.



WNĘKA PRZY SKLEPIKU
Wyobraźcie sobie, szanowni Czytelnicy, że trwa lekcja 

bliżej niezidentyfikowanego przedmiotu. Nagle wkracza 
przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, grzecznie pyta się czy 
może przeszkodzić w lekcji i ogłasza, że są fundusze na remont 
wnęki przy sklepiku.

Wiedźcie, iż nie wysilałem Waszej wyobraźni po próżnicy, 
lecz powyżej opisana sytuacja zdarzyła się w rzeczywistości. O 
ile są fundusze nie ma pomysłu. Negowałbym też stwierdzenie, że
jest potrzeba, bowiem w moim mniemaniu wnęka ta jest piękna jak
majowa jutrzenka, jak dziewczyny w naszej szkole, jak wałek, 
który dopiero co został wytoczony przez pana Kaczora. Każdy 
wałek ma swoją chropowatość, są dziewczyny odmiennej urody, a 
żeby jutrzenkę zobaczyć, wstać trzeba wcześnie. Jest więc ona 
tak piękna jak najładniejsza dziewczyna w szkole niosąca świeżo
wytoczony wałek w majowe popołudnie.

Mówiąc poważnie jestem dumny z tego, że chcecie wszystko 
udoskonalić, lecz pamiętajcie, że lepsze jest wrogiem dobrego, 
a do zmian trzeba się przyzwyczaić.

KRACH W CZYTELNI
W listopadzie liczba użytkowników czytelni spadła aż o 50%

w stosunku do miesiąca poprzedniego. Personel biblioteki 
twierdzi, że faktyczna liczba wcale nie spadła, a wzrosła 
liczba użytkowników niezarejestrowanych. Apelujemy do szarej 
strefy, aby użyła szarych komórek i wpisała się do zielonego 
zeszytu. Jeżeli ktoś neguje tą jakże chlubną ideę, to niechaj 
wie, że działalność ów zeszytu ma dostarczać rzetelnych 
informacji na temat działania czytelni, a jeśli ktoś wciąż nie 
czuje się przekonany, to dodam, iż tysięczny zarejestrowany 
użytkownik czytelni otrzyma chwałę, sławę i baton.

KRZYŻÓWECZKĘ?
Siódmego grudnia na długiej przerwie upłynął termin 

rozwiązywanie krzyżówki mikołajkowej. Zaangażowanie było 
niewielkie, czego przyczyny należałoby szukać w 
niedoinformowaniu potencjalnych uczestników. Co ciekawe, 
krzyżówka ta została już raz użyta podczas gry bibliotecznej.
DLACZEGO ŁAWKI W NASZEJ SZKOLE SĄ TAKIE WYGODNE?

To pytanie zadaje sobie niejeden uczeń, a my na łamach 
tegoż artykułu będziemy dywagować i wyjaśniać.

Nikt nie wie, skąd wzięła się wygoda naszych ławek. 
Możliwe, że to dzięki niezawodnej amortyzacji, najlepszego 
jakościowo drewna i ergonomicznemu kształtowi. Baczną uwagę 
należy taż zwrócić na nowoczesne wzornictwo przemysłowe.



Na ostatnią stronę nie było żadnego artykułu, więc z braku laku
opowiem Państwu o wycieczce na Roztocze, którą odbyły we 
wrześniu klasy 2tm1 i 2tm2. Zwiedziliśmy Kazimierz Dolny, 
Zamość i Sandomierz, a wycieczka trwała zaledwie trzy dni. 
Śpiewamy do melodii „Stokrotka rosła polna”.

Gdzie woda połowicznie1

i duży metraż jest2

tam obie nasze klasy
kiedyś udały się.

Roztocze jest aktywne
całkiem jak nasza klasa,
a ja jestem mokry
do skarpet aż do pasa.3

Tu szałas masz w sekundę,4

a przeziębienie w dwie.
O rzeczy osobiste
kolego nie martw się!

Budynek z zewnątrz może
wyglądać ciut masywnie,
ale w jadłodajni
jedzenie jest pożywne.

Za drzwiami gra muzyka,
impreza jak się parzy.
Dziewczyny tańczą z chłopakami,
a Bartek się patrzy.5

W pokoju telewizor,
co przy nim czas przemija.
Ty poznajesz spartan,
a Maczeta zabija.6

Pożyczasz w nocy czajnik,
herbata niezły myk,
a po kilku chwilach
już słyszysz syren ryk.7

1 Spuszczenie wody w jakimkolwiek pokoju powodowało spadek ciśnienia na całym piętrze co znacznie 
urozmaicało czynności takie jak mycie rąk czy korzystanie z prysznicu.

2 Łazienki miały duże powierzchnie. Pokoje już gorzej.
3 Podczas przejażdżki terenówkami kierowca sprawdził, czy terenówka przejedzie przez rzekę tyłem. Wodę 

miałem nawet w rękawach.
4 Autentyczne przeżycie Mateusza.
5 Autentyczny cytat Krzyśka.
6 Aluzja do filmów lecących wtedy w telewizji. „Maczeta zabija ” i „Poznaj moich spartan”.
7 Alarm przeciwpożarowy uruchomił się dwa razy, w czym raz w środku nocy.


