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Pożegnaliśmy 3 klasy 



Pożegnaliśmy 3 klasy 
A oto wierz Macieja Kasprzyka, jak możecie 

się domyślić inspiracją do jego napisania 
była nasza szkoła 

 
 
 

"Zielone" 
 

 
zielone zintensyfikowane zabarwienie  
zakłada zadowolenie zmieszane z zabawą 
zgłębiać zwyczajnie znakomitość zezwala 
zjadliwa zupa zabarwiona zielono 
 
z zamiłowania zbyt zacnych zarobków zna-
na 
zwabiona zwierzyna zasady zarzucić zdolna  
zzieleniała z zazdrości zaś znieczulona 
złowieszczo zakręcić zdecydowana 
 
zuchwałe zagranie zachłannego zdolniachy 
zaskakująco zrównane z ziemią zakazy 
zbyteczne znaki z zapomnianego zbioru 
zakłopotanie związane z zagadnieniem 
 
zrozumiałe zaprzeczyć złych zadań zrobie-
nia 
zmuszony ze złej zatoki zawrócić 
zabłocony zamek zbudować za zielonkawe 
zwitki? 
zamiar zrealizować zgodnie z zegarem!  

 
24 IV pożegnaliśmy uczniów klas trze-
cich (już absolwentów szkoły), którzy 5 
maja rozpocznę matury... 
 
 
Na uroczystość oprócz naszej wspa-
niałej Rady Pedagogicznej, Pani Dy-
rektor Ewa Litma, Dorota Karpińska 
oraz Joanna Kupidłowska, przybyli: 
Proboszcz pobliskiej parafii, Prezydent 
Ełku oraz Kurator.   
Na uroczystości zostały wręczone 
nagrody zasłużonym trzecioklasistom, 
min. Magdzie Rzotkiewicz - tytuł Absol-
wenta Roku oraz został nagrodzony 
nasz były redaktor naczelny - Maciej 
Kasprzyk :D nie tylko za redaktorstwo 
ale również za wspaniałą witrynę na-
szej szkoły, dodam od siebie, że 
współpraca z Maćkiem była naprawdę 
wspaniała - Dziękujemy za trud, który 
włożyłeś by stworzyć i zarządzać ga-
zetką GreenPress! 
 



Galeria z zakończenia 3 klas 

Na zdjęciu (po lewej stro-
nie) Pani Dyrektor Ewa 
Litman wraz z Panią Dy-
rektor Joanną Kupidłow-
ską wręczają nagrodę 
Maciejowi Kasprzyk 
 
<|== 

Liczne grono Załuż-
nych trzecioklasistów  
 
                             ==|> 

Drugoklasiści pomagali w 
uroczystości (część artystycz-
na) 
<|== 



Już minęły 3 lata... 
2 kwietnia, trzecia rocznica śmierci 
Jana Pawła II, obchodzony był uroczy-
ście w całym kraju. W całej Polsce w 
3. rocznicę śmierci Jana Pawła II o 
godz. 21.37 w wielu miastach zapło-
nęły na centralnych placach znicze. 
Pod papieskim oknem w Krakowie 
wierni za pośrednic-
twem telebimu 
połączyli się z prze-
bywającym w Rzy-
mie kard. Stanisła-
wem Dziwiszem i 
razem z nim odmó-
wili modlitwę różań-
cową. W całej Pol-
sce odbywały się 
liczne spotkania 
modlitewne i litur-
giczne oraz wyda-
rzenia kulturalne. 
Towarzyszyły im 
sesje naukowe, 
prezentujące recep-
cję nauczania Jana 
Pawła II przez jego 
rodaków. 
 
Ełcki plan organiza-
cji rocznicy: 

• 10.00–15.00 - Konkurs recyta-
torski pod hasłem: „MIŁOŚĆ MI 
WSZYSTKO WYJAŚNIŁA - twór-
czość Jana Pawła II” - (sala 
„Zebra” w ECK). 

• 17.00 - Otwarcie wystawy foto-
graficznej, pt.: „Pielgrzymki pol-
skie”, fot. Adama Bujaka - 
(galeria „Ślad” w ECK). 

• 18.00 - Msza Święta w katedrze 

ełckiej w intencji rychłej beatyfi-
kacji sługi Bożego Jana Pawła II. 

• 19.30 - Rozpoczęcie czuwania na 
placu Jana Pawła II, koncertem i 
świadectwem Jerzyka z Giżycka. 

• 20.10 - Koncert zespołu Or 

Chajim z Ostrowia Wielkopolskie-
go. 

• 21.00 - Apel Jasnogórski i rozwa-
żanie tajemnic Różańca Św. po-
prowadzą klerycy WSD w Ełku. 

• 21.37 - Uczczenie godziny śmier-
ci Sługi Bożego Jana Pawła II oraz 
słowo J. E. Ks. Bp Jerzego Mazura 

21.45. - Koncert zespołu Wyższego 
Seminarium Duchownego w Ełku Effa-
tha. 



Wiosna 

pomiędzy 5 a 15°C. Zasadniczo wio-
snę poprzedza zima, jednak pomiędzy 
tymi okresami znajduje się klimatycz-
ny etap przejściowy - przedwiośnie. 
Dla półkuli południowej wszystkie 
opisane daty i zjawiska są przesunięte 
o pół roku. Za miesiące wiosenne na 
półkuli północnej uznaje się marzec, 
kwiecień i maj, a na południowej wrze-
sień, październik i listopad. 

Wiosna - jedna z czterech podstawo-
wych pór roku w przyrodzie, w strefie 
klimatu umiarkowanego. Charaktery-
zuje się umiarkowanymi temperatura-
mi powietrza z rosnącą średnią dobo-
wą oraz umiarkowaną ilością opadu 
atmosferycznego. Świat roślin i zwie-
rząt przechodzi okres budzenia się do 
życia, a następnie rozpoczyna się 
pierwsza faza okresu rozmnażania, 
czyli dobieranie partnerów i zapłodnie-
nie u zwierząt, a u roślin kwitnienie i 
zawiązywanie zalążków. 
Wiosna astronomiczna rozpoczyna się 
w momencie równonocy wiosennej i 
trwa do momentu przesilenia letniego, 
co w przybliżeniu oznacza na półkuli 
północnej okres pomiędzy 21 marca a 
22 czerwca (czasami daty te wypada-
ją dzień wcześniej lub dzień później, a 
w roku przestępnym mogą być dodat-
kowo cofnięte o jeden dzień). Podczas 
wiosny astronomicznej dzienna pora 
dnia jest dłuższa od pory nocnej, a 
ponadto z każdą kolejną dobą dnia 
przybywa, a nocy ubywa. 
Za wiosnę klimatyczną przyjmuje się 
okres roku, w którym średnie dobowe 
temperatury powietrza wahają się  



Ciekawostki wiosenne  
*Stopniał śnieg, słońce przygrzewa 
coraz mocniej i coraz częściej słychać 
ptasie trele. Znak, że w końcu nastała 
długo wyczekiwana wiosna 
 
*Młode ptaki wróblowate wykluwają 
się z zakodowaną trasą wędrówki. 
Jednak to nie wystarczy, aby dotrzeć 
bezpiecznie na miejsce. Młode nie 
znają jeszcze charakterystycznych 
punktów na drodze migracji. Wobec  

czego ważne jest, aby nic nie zakłóciło 
im lotu 
 
*Sowy to tajemnicze ptaki, które stały 
się bohaterami wielu przysłów, legend 
i zabobonów. 
 
*Szlara (słowo pochodzi od niemiec-
kiej nazwy płomykówki - Schleiereule, 
czyli zawoalowana sowa) to talerzowa-
to ułożone pióra wokół dzioba i oczu. 

Wiosenne kwiaty 

PRZYLASZCZKA - Wieczorem i pod-
czas deszczu zamyka swe kwiaty. 
Kwitnie 8 - 10 dni. lubi miejsca cieni-
ste i wapienne, nieco wilgotne gleby. 
Gdy raz zadomowi się w ogródku, 
mrówki rozniosą jej nasiona. Można je 
przesadzić do doniczki, ale woli traw-
nik. 

PRZEBIŚNIEG - lubi słoneczne lub 
półcieniste miejsca, próchniczą glebę, 
wiosną wilgotną, w lecie suchą. Najle-
piej sadzić go wokół roślin drzewia-
stych, w luźnej trawie. 



C.D. Wiosenne kwiaty 

 
SASANKA - przed zimnem chronią ją 
miękkie włoski, gęsto pokrywające liście i 
łodyżki. Lubi przepuszczalną, ubogą glebę 
i słoneczne lub lekko ocienione miejsca. 
Kwitnie przez 3 - 4 tygodnie. Nowe odmia-
ny mają kwiaty także czerwone, białe, 
ciemnofioletowe. 

 
KROKUS - ciepło, które wydzielają płatki, 
wytapia w śnieżnej pokrywie coś na 
kształt studzienki. Potrzebuje przepusz-
czalnej i żyznej gleby, wilgotnej wiosną i 
raczej suchej od początku czerwca, gdy 
zapada w stan spoczynku. Dobrze ro-
śnie w doniczce. 

Wizyta w WSFiZ  

 
 
Uczniowie klasy II A i IIC wzięli udział w wykładach z elektrotechniki, które odbyły się 28 
marca 2008r. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku. 
Uczniowie wysłuchali wykładów m.in. prof. dr.hab. inż. Andrzeja Sowy. Wykładowcy sta-
rannie przygotowali się do wykładów, co było widać podczas ich trwania. Niestety trud-
ność sprawiało oglądanie przygotowanych przez nich prezentacji multimedialnych, ponie-
waż w jednym z okien zepsuł się włącznik upuszczania rolet. 
 Wykładowcy zachęcali przyszłych studentów do studiowania w ich szkole, a 
przede wszystkim do studiowania na kierunkach: informatyki, elektrotechniki oraz bu-
downictwa 
 Na koniec odbył się pokaz robotów stworzonych przez studentów danej szkoły 
oraz rozdanie dyplomów wzięcia udziału w cyklu wykładów z elektrotechniki. 



Modny makijaż 
 
 
 
 

Różowa słodycz 
 
*Ten kolor zdominował wiosenny ma-
kijaż. Jest dziewczęcy, lekki i świetli-
sty. Rozjaśnia twarz i zdejmuje z niej 
zimową szarość. Pasuje niemal do 
każdego koloru tęczówki oka i odcie-
nia karnacji. Ważne jednak, aby pa-
miętać o dobraniu odpowiedniej tona-
cji: do cery jasnej - odcień pastelowe-
go różu, do mieszanej - różowo-
brzoskwiniowy, a do ciemnej - różu 
intensywnego, wpadającego w odcień 
fuksji. Podkreślamy nim wszystko - 
oczy, policzki, usta. Powinno się jed-
nak akcentować mocniej tylko jedną 
część twarzy, resztę pozostawiać tylko 
subtelnie tchniętą matowym kolorem, 
np. matowy róż na powiekach i policz-
kach, a błyszczący i soczysty na 
ustach. 
 
  
Granatowy lazuryt 
 
Wiosennym trendem jest makijaż we 
wszystkich odcieniach niebieskiego - 
od błękitu po granatowy. Jednak 
odróżnieniu od wszędobylskiego 
różu, kolor ten zdominował głównie 
powieki i paznokcie. Powinien być 
dobierany w zależności od koloru 
naszych oczu - do brązowych pasują 
odcienie delikatnie niebieskie, pod-
czas gdy niebieskie oczy najlepiej 
wyglądają w zestawieniu z głębokim 
granatowym cieniem. Takie kompo-

zycje doskonale wydobywają kolor 
tęczówki. 
 
 
Eksplozja kolorów 
 
Trzecim trendem kolorystycznym wio-
sennego makijażu jest wielość barw i 
ich zestawień. Multikolor na oczach 
ma dawać efekt tęczy, rajskiego ptaka 
i dyskotekowych reflektorów. Ten ma-
kijaż z pewnością będzie należał do 
tych najodważniejszych dziewczyn, 
które nie boją się oryginalnego i szo-
kującego wyglądu, także do tych, któ-
re uwielbiają niebanalne zmiany wize-
runku. Efektowne zestawienia kolory-
styczne to: brązowe oczy - tu pasuje 
każdy kolor i jego otoczka, niebieskie 
oczy - nakładaj na powieki niebieski i 
łącz go z żółtym, zielone oczy - otocz 
purpurą, żółtym i turkusem. Wybieraj 
cienie perłowe, bo te lepiej jest ze 
sobą łączyć. I pamiętaj - intensywnie 
podkreślone oczy nie wymagają maki-
jażu twarzy i ust. Pozostaw je więc 
naturalne. 



Głosy ze szkoły 

Początek 
egzaminów 
już 5 maja. 
Macie czas 
jeszcze na 
naukę i 
powtórzenie materiału- chociaż to 
naprawdę "ostatni dzwonek”. To natu-
ralne, że egzamin maturalny wywołuje 
u was duże napięcie i nerwy. Ale za-
stanówcie się, czego tak naprawdę się 
boicie? Tego, że nie zdacie, że osią-
gnięcie zbyt niski wynik? Że nie bę-
dziecie umieli odpowiedzieć na pyta-
nie? Że nie spełnicie oczekiwań rodzi-
ców, nauczycieli? Pamiętajcie, niezda-
ny egzamin nie podważa wartości 
człowieka. Świat się nie zawali!!! Ży-
czymy powodzenia!!! 

 
 
 
 

Uczennica klasy IIID2 Marta Gajewska 
była najlepsza wśród uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i zajęła I miejsce 
w etapie diecezjalnym XVIII Olimpiady 
Teologii Katolickiej. Finalistka wykaza-
ła się dużą wiedzą. Testy wymagały 
wszechstronnej znajomości Pisma 
Świętego, Katechizmu Kościoła Kato-
lickiego, dzieł teologicznych i encyklik 
Jana Pawła II. 
 
 
 
24 IV pożegnaliśmy uczniów klas trze-
cich (już absolwentów szkoły), którzy 5 
maja rozpocznę matury... 

Zasady Prawidłowego Odżywiania 
 
 
Odżywianie się jest jedną z podstawowych funkcji życiowych człowieka. Wiemy dobrze, 
że każdy z nas ma swoje ulubione potrawy, ale nasze pożywienie powinno być uroz-
maicone, ponieważ tylko wówczas dostarczamy niezbędnych składników pokarmo-
wych. Specjaliści od odżywiania wyróżniają następujące kategorie żywienia: 
1. Produkty zbożowe, m.in. pieczywo, makarony, kasze, ryż, płatki zbożowe 
2. Warzywa i owoce, m. in. marchew, kapusta, jabłka, pomarańcze, śliwki 
3. Produkty mleczne, m. in. jogurty, kefiry, sery 
4. Mięso i ryby  
5. Słodycze i tłuszcze 



Prima Aprillis 
Prima aprilis (łac. 1 kwietnia), dzień 
żartów – obyczaj związany z pierw-
szym dniem kwietnia, zapoczątkowa-
ny mniej więcej w połowie XIII wieku, 
obchodzony w wielu krajach świata. 
Polega on na robieniu żartów, celo-
wym wprowadzaniu w błąd, konkuro-
waniu w próbach sprawienia, by inni 
uwierzyli w coś nieprawdziwego. Tego 
dnia w wielu mediach pojawiają się 
różne żartobliwe informacje. W Wiel-
kiej Brytanii nazywany jest Dniem 
Głupca (April Fool's Day lub All Fools' 
Day), a we Francji Dniem Ryby. 
 
Geneza: W 1235 roku sobór we Fran-
cji ustanowił datę 25 marca jako 
"święto Zwiastowania". Prezenty no-
woroczne otrzymywano 1 kwietnia. 
Zwyczaj ten trwał do połowy szesna-
stego wieku. Obchodzono go w bardzo 
podobny sposób jak obecnie, z przyję-
ciami i tańcami. 
W roku 1562 , papież Grzegorz wpro-
wadził nowy kalendarz dla świata 
chrześcijańskiego, nowy rok przypadał 
na pierwszego stycznia. Jednakże byli 
ludzie, którzy nie słyszeli lub nie wie-
rzyli w zmianę daty. Nadal obchodzili 
nowy rok pierwszego kwietnia. Inni w 
tym dniu robili im kawały i nazywali 
ich "kwietniowymi głupcami". 
 
W Polsce  
Obyczaj ten dotarł do Polski z Europy 
Zachodniej przez Niemcy w epoce 
nowożytnej. Upowszechnił się w Rze-
czypospolitej w XVII w., w podobnej 
formie, w jakiej występuje do dzisiaj. 
Pierwszy kwietnia poświęcano opowia-
daniu zmyślonych historii, robieniu 

przeróżnych dowcipów i naigrywaniu 
się z naiwnych bądź nieostrożnych 
ludzi. Dzień ten uważano za niepoważ-
ny i starano się nie robić w nim żad-
nych ważnych rzeczy. Przeświadczenie 
to przeniknęło nawet do najwyższych 
kręgów państwowych – przykładowo 
sojusz antyturecki z Leopoldem I 
Habsburgiem podpisano 1 kwietnia 
1683, ale antydatowano go na 31 
marca, aby na dokumencie nie wid-
niała data prima aprilis. 
Z robieniem psikusów przez dzieci w 
wieku szkolnym związany był w niektó-
rych regionach także 12 marca – 
dzień św. Grzegorza, patrona uczą-
cych się. Obyczaj ten nosił nazwę gre-
gorianek lub gegołów. 
 
Więc humorek: 
 
Przychodzi pijany student na egzamin 
z matematyki i pyta profesora, czy 
może zdawać. Egzaminator był litości-
wy, wiec stwierdził, że nie widzi prze-
szkód i na rozgrzewkę kazał studento-
wi narysować sinusoidę. Student wziął 
kredę, podszedł do tablicy i narysował 
piękną sinusoidę. Egzaminator na to: 
- No widzi Pan, jednak Pan umie. Na 
co student: 
- Niech Pan Profesor poczeka, to do-
piero układ współrzędnych.. 
 
Rozmawiają dwie blondynki: 
- Wyglądasz dziś czarownicująco - 
mówi pierwsza 
- Czy to miał być kompleks? - pyta 
druga 
- Nie, chciałam ci tylko zaimponić - 
odpowiada pierwsza! 



Humoru ciąg dalszy 
Odpowiada druga blondynka: 
- Ja wiem! To takie święto, kiedy stroi 
się choinkę, śpiewa kolędy i rozdaje 
prezenty! 
Święty Piotr załamany wali głową we 
wrota do niebios, a następnie patrzy z 
nadzieją na trzecią blondynkę. 
Ostatnia blondie uśmiecha się spokoj-
nie i nawija: 
- Wielkanoc to święto zmartychwsta-
nia Jezusa Chrystusa, który został 
ukrzyżowany przez Rzymian. Po tym, 
jak oddał życie za wszystkich ludzi, 
został pochowany w pobliskiej... 
Blondynka nawija śmiało dalej: 
- ... zmartwychwstał i tak historia po-
wtarza się co roku, Jezus w czasie 
Wielkanocy odsuwa głaz i wychodzi z 
groty, patrzy na swój cień i jeśli go 
zobaczy, to zima będzie sześć tygodni 
dłuższa... 

 
Gdzie byłeś - pyta blondynka wracają-
cego do domu męża. 
- U kolegi. 
- Ty pedale! 
 
Trzy blondynki zginęły w wypadku 
samochodowym. Po śmierci stają 
przed bramą niebios. Święty Piotr wita 
je słowami: 
- Możecie dostać się do nieba, jeśli 
odpowiecie na jedno proste pytanie 
religijne. Pytanie brzmi: co to jest Wiel-
kanoc? 
Pierwsza blondynka odpowiada: 
- Wielkanoc to takie święto, kiedy 
odwiedzamy groby naszych bliskich... 
- Źle! Odpowiada Święty Piotr. Nie 
przestąpisz bram królestwa niebie-
skiego, bezbożna ignorantko! 

Ciekawostki 
 
Temperatura wewnątrz jądra ziemi 
wynosi 6000 stopni. 
Prawdopodobnie Ziemia istnieje do-
piero 4500lat. 
W Polsce na nowotwory zapada rocz-
nie 130 tys. osób, a 85 tys, z tego 
powodu umiera. Z 1300 dzieci, u 
których diagnozuję się w Polsce no-
wotwór, umiera prawie 300. 
XVII wiek: Nogi Delfina - przyszłego 
Ludwika XIII (1601-43) - nie są myte 
do czasu ukończenia przezeń szóste-
go roku życia. Pierwsze zanurzenie 
ciała w wodzie - poza tym bardzo 
krótkim, które nastąpiło bezpośred-
nio po narodzeniu - odbyło się, gdy 
Delfin miał siedem lat. 

XVI wiek: Skóra niemowlęcia, najdeli-
katniejsza ze wszystkich, musi być 
bezustannie zatykana: Aby wzmocnić 
skórę i uzbroić ją na wypadek ataków 
z zewnątrz, które mogłyby jej zaszko-
dzić i podrażnić, należy pokryć ją 
popiołem z małży, które można zna-
leźć wszędzie 
nad rzekami i na 
mokradłach, lub 
popiołem z rogu 
wolego albo też 
popiołem z oło-
wiu (sic!), do-
kładnie roztar-
tym i wymiesza-
nym z winem.  
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