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    Między nami belferkami   
Nasz nowy dział cieszy się ogromną popularnością, wszelkie śmieszne wpadki 
uczniów i nauczycieli moŜna zgłaszać do Oli Dudanowicz, Oli Woźniak i Marty 
Szulgo z kl. 1a.  

 
     *** 

- Będę pytała z „Dziadów”- uprzedza polonistka. 
- Z tego czy normalnie? 

     *** 
Ta kamizelka uszczęśliwiłaby kaŜdego męŜczyznę. KaŜdy, kto ją zdobył, 
czuł się jak nowo narodzony. 
     *** 

-Dwa napiszcie nie cyfrą a liczbą. 
 
     *** 
Jokasta i Lajos urodzili Edypa. Edyp kochał przyrodnich rodziców. Cud dał 
mu za Ŝonę świeŜą wdowę. 
      

*** 
- Czy przeczytałeś „ śonę modną”? 
- Tak, ale tylko pierwszą stronę. 

 
***  

Poeta pozostawił po sobie pomnik trwalszy od spichrza. (powinno być: od 
spiŜu) 

     *** 
-    Jakie wyŜsze uczelnie mieliśmy w Polsce? – pyta kustosz muzeum. 
- Akademię Krakowską, Uniwersytet Wileński. 
- Dobrze, jeszcze jedną. ZałoŜył ją słynny kanclerz Zamoyski. 
- Malbork? 
(z lekcji historii w Muzeum Narodowym) 
      

***  
- Proszę wymienić czasowniki, które z „nie” piszemy łącznie. 
- Ale ostatnio było o rzeczowniku i przymiotniku. 

 



  To lubię  - lubię wycieczki i teatr 
Dnia 31.10. 2007r. wraz z opiekunami – p. Małgorzatą Pieńkowską, p. Dorotą 
Tymińską i p. Anną Łoźną pojechaliśmy na wycieczkę do Warszawy. 
Większość grupy stanowili uczniowie kl.3a, którzy od trzech lat próbowali 
dostać się na „Jezioro Łabędzie” i oto w końcu nadarzyła się okazja. Oprócz 
nich byli uczniowie kl. 3b, którzy pracują w redakcji  „Co w Dwójce Piszczy” i 
kilkoro pierwszoklasistów, wśród nich niŜej podpisana.  
O godz. 9’15 wszyscy byli juŜ na miejscu. Mimo schyłku jesieni zapowiadał się 
ładny dzień. 
Podstawiono nam bardzo wygodny i elegancki autokar z „Krzysia”. Przejazd 
okazał się przyjemny. Mieliśmy świetne humory, rozmawialiśmy i słuchaliśmy 
muzyki. 
Naszym pierwszym celem było Muzeum Narodowe w Warszawie. Tam 
skorzystaliśmy z nietypowych lekcji historii. Jedna grupa miała zajęcia o 
wydarzeniach historycznych pokazanych w malarstwie polskim, a druga 
dowiedziała się o staropolskich zwyczajach na podstawie sztuki. Szczególnie 
zaintrygowało nas malarstwo trumienne, które, jak się okazało, było 
charakterystyczne tylko dla Polski.  
Następnie udaliśmy się na Stare Miasto. Spacerowaliśmy, zjedliśmy obiad. 
Robiliśmy zdjęcia pod kolumną Zygmunta i na tle Zamku Królewskiego. 
„Jezioro Łabędzie” Piotra Czajkowskiego, powszechnie uznawane za 
najpiękniejszy balet na świecie, było najwaŜniejszym punktem naszego 
programu. Dla większości z nas pobyt w „Teatrze Wielkim” miał nastąpić po 
raz pierwszy, toteŜ wzięliśmy sobie do serca uwagi p. Pieńkowskiej dotyczące 
odpowiednio uroczystego stroju i zachowania w tak szacownym miejscu. 
Rzeczywiście, kiedy szukaliśmy swoich miejsc, moŜna było zauwaŜyć panie w 
długich, wieczorowych sukniach. Nie do pomyślenia byłoby zjawić się tam w 
bluzie z kapturem. To zupełnie inny świat. Obejrzeliśmy cudowne 
przedstawienie o zakochanej parze – Odetcie i Zygfrydzie. JeŜeli ktoś z was 
mówi, Ŝe nie lubi baletu, ale nigdy go nie widział, niech się nie ośmiesza, to 
naprawdę niezapomniane przeŜycie. Wszystko robi wraŜenie: wspaniały gmach 
z marmurowymi schodami i kryształowymi Ŝyrandolami, rewelacyjna muzyka 
wykonywana na Ŝywo przez orkiestrę symfoniczną i przede wszystkim sam 
balet, dekoracje, taniec artystów. To trzeba zobaczyć! 
Zazwyczaj uczniowie trafiają na tzw. jaskółki na trzeci balkon, ale dzięki temu, 
Ŝe p. Pieńkowska zarezerwowała spektakl juŜ dwa miesiące wcześniej i 
finansowemu wsparciu przez program TO LUBI Ę miejsca mieliśmy naprawdę 
świetne, na pierwszym balkonie. 
W drodze powrotnej byliśmy juŜ zmęczeni, lecz nadal dopisywał nam 
doskonały humor. O drugiej nad ranem wróciliśmy do Ełku. Wycieczkę 
uwaŜamy za bardzo udaną.  

 
Aleksandra Woźniak kl. Ia 



Dzięki niezwykłemu talentowi i poczuciu humoru p. Skindziera mamy zaszczyt 
otworzyć specjalny dodatek (oczywiście za zgodą  w/w). 

  Szkło kontaktowe bis,  
czyli Afera u p. Skindziera 

 
Ciemna strona p. Skindziera: 
-Przestańcie! Wrr…  

     *** 
-   Kamila, pierwszy przykładzik chcesz? Zapraszam. 
- Eee… 

*** 
- Zamknijcie buźki! 
- Dla pana wszystko. 

***  
- Cicho bądźcie! – mówi Marek. 
- Tak, dobrze, Karol, cicho – rzuca pan Skindzier. 
- Ale to ja powiedziałem – prostuje Marek. 
- A ja o tym myślałem wewnętrznie – dodaje Karol. 

 
***  

- Słuchajcie, nie jestem nastawiony na dyskusję, nie denerwujcie mnie… 
- Jest pan nastawiony agresywnie? 
- Nie, ale mam zapchany nos. 

 
*** 

-Chłopaki! Coś tam chrumkacie, piszczycie… chyba jakieś odgłosy 
godowe macie! 

 
****  

- Dziewczyny! Słuchajcie, przecieŜ wiecie, Ŝe 2+3 to jest tyle samo, co 
3+2. 

- ??? 
*** 

-Przepraszam, Ŝe ci starłem przykład. Zepsułem ci robotę, jestem taki 
…PSUJ. 

 
***  

-Olu, moŜesz juŜ zetrzeć te nieświeŜe przykładziki? 
 
***  

- Moglibyście mnie posłuchać. Ja nie mówię sam do siebie! 
- Nieee? 

 



Sportowe laury 
 
Reprezentacja chłopaków, którą z powodzeniem trenuje p. Jan 

Ciborowski, zwycięŜyła w kolejnym juŜ, tym razem rejonowym turnieju piłki 
ręcznej.  Szczypiorniści pokonali druŜynę z GiŜycka. 

Skład zwycięskiej druŜyny: Przemek Polakowski, Jakub Karczewski, 
Darek Stupak, Krystian Kozikowski, Piotr Mróz, Karo l Bibiński, Darek 
Borawski, Adam Szmagierewski, Tomek Matwiejczyk, Przemek Wojtaś. 

Gratulujemy trenerowi oraz zawodnikom i trzymamy kciuki za dalszy 
etap! 

 
Utalentowane recytatorki 

 
Kamila Mroziewska z kl.Ia zwycięŜyła w V Powiatowym Konkursie 

Recytatorskim  „Kolor w czerwieni, kolor w bieli”. Jest to juŜ drugi sukces 
młodziutkiej recytatorki przygotowanej przez p. Małgorzatę Pieńkowską. 

Jej klasowa koleŜanka Ola Dudanowicz została wyróŜniona w 
Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Tak mało powiedziałem…” 
poświęconym pamięci Czesława Miłosza. Jest to duŜy sukces, gdyŜ 
gimnazjaliści zmagali się z uczniami szkół średnich i jedynie licealiści 
wyprzedzili Olę.   

 
   Konkursy przedmiotowe 
Zaczęły się eliminacje do konkursów przedmiotowych. W Konkursie 

Języka Niemieckiego będą nas reprezentować uczennice kl. 3a: Karolina 
Urban, Natalia Mazur, Olga Zyskowska i Monika Kulesza, oczywiście jak 
zawsze pod opieką p. Sylwii Piotrowskiej. 

W Konkursie Języka Polskiego będą nas reprezentować Kamila 
Michalak, Iwona Modzielewska, Natalia Mazur z kl.3a (p. Małgorzata 
Pieńkowska) i  Ania Sadowska z kl. 2a (p. Katarzyna Cierpicka). 


