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Od redakcji 
Witamy w drugim wydaniu 
szkolnej gazetki! Niemożliwe 
jest pominięcie tego faktu, 
że rok szkolny zmierza ku 
końcowi. To już ostatnie dni 
nauki. W tym numerze 
oprócz działów znanych 
Wam już z pierwszego nume-
ru możecie znaleźć troszkę 
tematów związanych z waka-
cjami i odpoczynkiem. 
 
Szczególnie polecam Wam 
lekturę artykułu o naszym 
forum, a jeszcze lepiej bę-
dzie jeżeli jego lektura nakło-
ni Was do zarejestrowania 

się i napisania kilku postów... 
W czasie wakacji na pewno 
znajdziecie na to czas... 
 
Życzymy Wam tego, żeby 
tegoroczne wakacje były jak 
najbardziej udane. Mamy 
nadzieję, że w miesiącu 
wrześniu ktoś zechce zrela-
cjonować nam jak minął mu 
ten czas :) 
 
Kontakt z redakcją: 
green-
press.elk@gmail.com  
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W tym numerze: 

Wakacje 
Miejscem, które chciałabym odwiedzić w wakacje, gdybym miała taką 
możliwość jest Mallorca. A oto szczegółowy opis tego miejsca, które 
wyraźnie ukazuje, że jest to miasto godne odwiedzenia: 

Mallorca nazywana wyspą pomarańczy i 
palm, które oferuje przyjemny klimat, 
cudowną przyrodę oraz bogatą kulturę. 
Mallorca jest prawdziwym „rajem pod 
słońcem“ dla turystów lubiących dużo 
słońca oraz ciepłę i przeźroczyste morze, 
w którym można się całymi dniami plu-
skać i opalać. Mallorca na zawsze zo-

stanie wyspą, która w każdym turyście zostawi cudowne wspo-
mnienia a także piękną opaleniznę.  ☺   

Czerwiec 2007 



Komentarze c.d. 

 

// Tak oznaczany 
jest komentarz 
jednolinjowy 

<!-- Ko-
mentarz 
oznaczony 
w ten spo-
sób 

może liczyć 
więcej niż 
jedną linję 
tekstu //--> 

 

Struktura 
dokumen-
tów hiperteksto-
wych 

Dokumenty te skła-
dają się z dwóch 
sekcji, których na-
zwy można sobie 
kojarzyć bardzo 
łatwo... Żadna poje-
dyńcza podstrona 
nie może obyć się 
także bez nagłówka, 
który świadczy o 
tym jakiej wersji 
języka użyto do 
wykreowania stro-
nym, w naszym 
wypadku jest to 
HTML w wersji 4. 

 

<!DOCTYPE HTML 
PUBLIC "-//W3C//
DTD HTML 4.01//
EN"> //  nagłówek, 
deklaracja zgodno-
ści 

<html> // otwarcie 
dokumentu html 

<head> // początek 
sekcji head 

"Głowa" strony, 

czyli informacje dla 
przeglądarki itp. 

</head> // koniec 
sekcji head 

<body> // początek 
sekcji body 

Część widzialna 

</body> // koniec 
sekcji body 

</html> // za-
mknięcie dokumen-
tu html 

 

Programy 

Do przebrnięcia 
przez ćwiczenia 
zawarte w kursie, i 
testowania efektów 
pracy niezbędny 
jest system Win-
dows i jakikolwiek 
program FTP. 

 

Kod piszemy i edy-
tujemy w programie 
Notatnik. 

Start > Programy > 
Akcesoria > Notat-

nik 

 

Rezultaty 
możememy 
podglądać 
np. w progra-
mie Internet 
Explorer 

Start > Pro-
gramy > 
Internet 
Explorer 

 

Aby zobaczyć/
edytować kod po 
otwarciu strony 
należy, kliknąć pra-
wym przyciskiem 
myszy na obszar 
wyświetlania strony 
i wybrać Pokaż 
źródło. W innych 
przeglądarkach 
wygląda to bardzo 
podobnie. 

 

Jak utworzć plik 
html? 

Otwieramy Notat-
nik, klikamy Plik/
Zapisz jako... - teraz 
podajemy nazwę, 
należy tylko pamię-
tać o rozszerzeniu. 
. 

Kurs HTML 

Siedzą dwie 

blondynki na ławce, 

na stacji kolejowej. 

Jedna pyta się 

maszynisty:  

- Czy ja tym 

pociągiem dojadę do 

Krakowa? 

- Nie, nie dojedzie 

pani. 

Na to druga:  

- A czy ja dojadę?... 
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Długo na to czekaliśmy, ale 
wreszcie to nastąpiło. Dzięki 
grupie kilku entuzjastów nasze 
szkolne forum dyskusyjne 
nabiera rozpędu... Udało nam 
się przekroczyć magiczną gra-
nicę jaką jest tysiąc postów. 
 
Jaką funkcję ma pełnić forum? 
Przede wszystkim zależy nam 
na tym, aby stało się prawdzi-
wą platformą komunikacyjną 
na trzech płaszczyznach: 
- komunikacja między 
uczniami 
- komunikacja między na-
uczyciele 
- komunikacja uczniowie - 
nauczyciele 
 
Tak wygląda zarys działal-
ności tego miejsca. Jednak 
najważniejsze jest to, żeby 
było Ciekawie. Priorytetem 
jest do, żeby te miejsce do-
starczało nam nieco rozrywki. 
 
Możemy porozmawiać na te-
maty związane ze szkołą, oraz 
wspólnie spróbować rozwiązać 
problemy. Nie ma jednak oko-
liczności które nie sprzyjają 
temu, abyśmy rozmawiali na 
tematy zupełnie nie powiązane 
ze szkołą: muzyka, film, kom-
putery itp. 
 
Jak dotychczas najpopularniej-
szy jest dział jest „Uczniowie i 
Kadra”, a w nim szczególnie 
warty uwagi jest temat: Po-
wiedzenia. Szczerze Wam go 
rekomenduje! Godny polecenia 
jest także dział "Dowcipy". 

Dołącz do nas, a na pewno nie 
pożałujesz. 
 
Co powinieneś zrobić? 
Przede wszystkim zarejestruj 
się. Zrób to, bo naprawdę 
warto. Procedura rejestracji 
jest prosta, wygląda jak stan-
dardowa rejestracja na innym 
forum. Proces rejestracji, krok 
po kroku: 
 

- wejdź na stronę główną 
szkoły: www.zss.elk.edu.pl 
- kliknij na link Forum w le-
wym menu, lub górnej belce 
nawigacyjnej 
- kliknij na hiperłącze 
„Rejestracja”  i postępuj zgod-
nie z instrukcjami 
Potwierdź swój wiek, wpisz w 
formularz dane niezbędne do 
rejestracji i Wyślij go. 
 
 

To tyle. 
 
 

Zapraszamy do pisania 

Szkolne Forum 

- Gdybyśmy przed 
baranem postawili 
wiadra: z wodą i z 

alkoholem, to czego 
się napije baran? - 

pyta prelegent 
usiłujący rożnymi 

przykładami 
przekonać słuchaczy, 
że picie alkoholu jest 

szkodliwe.  
- Wody! - odkrzykują 

słuchacze.  
- Tak! A dlaczego?!  

- Bo baran!  
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- Dlaczego nie 

wstajesz? - pyta Jasia w 

autobusie starsza pani i 

spogląda na niego 

karcąco.  

- Już ja dobrze panią 

znam! Ja wstanę, a pani 

zajmie mi miejsce!  

Czy wiesz, że: 
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Google potwierdza, że w firmie 
są prowadzone prace nad pro-
jektem telefonu komórkowego. 
Jednak z wypowiedzi przedsta-
wicieli firmy wynika, że produkt 
ma niski priorytet i nie należy 
się go szybko spodziewać na 
rynku.  

Z komunikatu prasowego wyni-
ka, że urządzenia przenośne są 
dla Google ważną dzie-
dziną i firma ma zamiar 
pozostać skoncentrowa-
na na tworzeniu aplika-
cji i na współpracy z 
producentami sprzętu.   

 

Laptop za 100 dolarów 
ma być narzędziem, 
które da dzieciom z 
krajów rozwijających się możli-
wość uczenia się i wyrówna ich 
szanse oraz stworzy możliwości 
rozwoju. W tej konstrukcji 
bardzo interesujące opcje zasi-
lania. Możliwości zależnie od 
modelu jest kilka. Sprzęcik 
może być napędzany energią 
słoneczną, bądź wiatrową; 
bateria może być także łado-
wana przez kręcenie kolbką. 
Jedna minuta kręcenia korbką 
ma zapewnić wystarczającą 
ilość energii do 10-minutowej 
pracy. Maszyna korzysta z 256 
megabajtów pamięci DRAM w 
układach DDR266 taktowanych 
133-megahercowym zegarem. 
Rolę nośnika pamięci masowej 
spełniają 1024 megabajty 
pamięci flash. Posiadacze note-
booka skorzystają też z touch-
pada oraz stereofonicznego 

układu 
dźwięko-
wego 
AD1888, 
który współpracuje z wbudo-
wanym mikrofonem i dwoma 
głośnikami. Maszyna używa też 
układów zapewniających łącz-
ność bezprzewodową w stan-
dardzie 802.11 b/g oraz wskaź-
ników naładowania baterii, 

dostępności 
sieci Wi-Fi, 
włączenia 
komputera 
oraz zamknię-
cia obudowy. 
Dodatkowo w 
notebooka 
została wbu-
dowana kame-

ra o rozdzielczości 640 x 480 
pikseli, rejestrująca obraz z 
prędkością 30 klatek na sekun-
dę. Będzie pracować pod kon-
trolą systemu Fedora Core 6. 

 

Firma Apple przedstawiła iPho-
ne, urządzenie łączące w sobie 
rewolucyjny telefon komórko-
wy, szerokoekranowy odtwa-
rzacz cyfrowy iPod oraz super-
nowoczesne urządzenie do 
komunikacji internetowej z 
obsługą poczty elektronicznej, 
WWW, wyszukiwarek i map. 

iPhone jest wyposażony w 
całkowicie nowy interfejs użyt-
kownika oparty na dużym 
ekranie dotykowym i nowym 
oprogramowaniu, które pozwa-
lają na obsługę urządzenia po 
prostu palcami. 



Krzyżówka 
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GDACZE W 
KURNIKU 

  W PARZE Z 
TRISTA-

NEM 

DO TAMO-
WANIA 

KRWAWIE-
NIA 

PRZED 
BETĄ 

  WARTOSCI 
LICZBE 

PRZY KAL-
KULACJI 

… PYR-
KOSZ 

AKTOR  

            

UKŁAD 
CIAŁA 

              

TOWA-
RZYSZ 

WYPRAWY 

            

NAJWYŻ-
SZE W 

EUROPIE 

            

SYSTEM 
RZĄDÓW 
W DAW-
NEJ TUR-

CJI 

PORCJA 
LEKU 

          

              



Stoi pijak na ulicy i 

trzyma się kurczowo 

latarni.  

Zauważył go policjant i 

woła do niego:  

- Dokumenciki prosze!  

- Nie mam - 

odpowiada pijak.  

- To skąd pan jest?  

- Jak to skąd - Z 

Atlantydy!  

- Ale Atlantyda jest od 

dawna zalana!  

- A ja to nie!?!  

Ankieta 
Jak spędzasz waka-
cje…? 
1.za granicą – 5% 
2.w domu-45% 
3.na wsi u dziad-
ków-12% 
4.jeszcze nie wiem-
38% 
Kilka wypowiedzi: 
Wyjazd zależy od 
tego czy poprawie 
geografie. Mam 

Jeszcze nie wiem jak 
spędzę wakacje…
mam dużo propozy-
cji. 
Wakacje spędzam w 
domu przy pilnowa-
niu rodzeństwa. 
Wszystkim i tak ży-
czymy udanych wa-
kacji!! 

nadzieję że w Szwe-
cji będzie ciepło=) 
Francja hmm już nie 
mogę się doczekać J 
Wakacje spędzę w 
domku z rodzicami L 
Wakacje zapowiada-
ją się świetnie, spę-
dzam je u dziadków. 
Już nie mogę się 
doczekać spotkania 
z przyjaciółmi. 
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Bugatti Veyron 
Przy projektowaniu tego auta 
pracowało 50 inżynierów przez 5 
lat. Założenie było takie: 1000 
koni mechanicznych i prędkość 
maksymalna - 400 km/h.  
Projektowanie polegało 
głównie na pokonaniu sił 
natury. Największym pro-
blemem przy tak wysokich 
prędkościach jest wiatr, 
który sprawia, że kierowca 
traci kontrolę nad pojaz-
dem i przestaje widzieć 
trasę z powodu silnych wi-
bracji. Producent zapewnia, 
że ten problem został roz-
wiązany, i że przejechanie 
boiska do piłki nożnej zaj-
mie nie więcej, jak sekun-
dę.  

Spalanie: 

• Cykl miejski: 40,4 l/100 km 

• Cykl pozamiejski: 16 l/100 
km 

• Przy prędkości maksymal-
nej: 125 l/100 km 

Zbiornik paliwa: 100l 
 
Jest to aktualnie najszybszy 
produkowany seryjnie sa-
mochód na świecie , który 
niestety ma ograniczoną 
elektrycznie prędkość mak-
symalną do 420 km/h. 
I na koniec extra ciekawost-
ka: 
Cena wersji podstawowej: € 
1,127,210  (£757 359, 
$1,440,800)  



Pani w szkole pyta 
Jasia:  

- Powiedz mi kto to 
był: Mickiewicz, 

Słowacki, Norwid?  
- Nie wiem. A czy 

pani, wie kto to był 
Zyga, Chudy i Kazek?  

- Nie wiem - 
odpowiada zdziwiona 

nauczycielka.  
- To co mnie pani 

swoją bandą straszy? 

Komputerowe zaplecze szkoły 
Nasza szkolna sieć komputero-
wa rozrasta się. Bardzo możliwe, 
że udało się Wam już to zauwa-
żyć. Chociaż możliwe, że komuś 
to umknęło, bo po części działa-
nia związane z rozbudową sieci 
zbiegły się w czasie z egzamina-
mi maturalnymi. Mniej więcej w 
połowie maja nasza szkolna sieć 
powiększyła się. 
 
Pojedyncze 
komputery 
pojawiły się 
już w wielu 
pracowniach. 
Sprzęty te 
były używa-
ne kiedyś w 
209, do nie-
dawna w 
pracowni 
207, ale ostatecznie nie mogą i 
nie powinny się marnować, więc 
znalazły swoje nowe miejsca. 
 
Pojawiło się bardzo dobre narzę-
dzie do drukowania, a mianowi-
cie wydajna, kolorowa drukarka 
laserowa. Między innymi jej 
zawdzięczamy te wydanie gazet-
ki. 
 
Powód całego zamieszania 
Najlepsze jednak jest dopiero 
przed nami. Mniej – więcej, w 
połowie miesiąca czerwca szkoła 
wzbogaci się o wyposażenie dla 
dwóch nowych pracowni. Nowe 
komputery, monitory LCD i ser-
wery przyjadą już wkrótce. 
 
Szkolna strona 
Nasza szkoła ma swój nowy 

internetowy wizerunek już od kilku 
miesięcy. Teraz największy nacisk 
należy położyć na rozwój sfery 
interaktywnej naszej witryny. 
Może się do tego przyczynić każdy 
uczeń rejestrując się i pisząc nowe 
posty na szkolnym forum. 
 
Do niedawna serwis działał na 
zewnętrznym serwerze. Zmiany 

nastąpiła w 
tym miesiącu. 
Hostem aktu-
alnie jest 
serwer, który 
znajduje się w 
szkole i jest 
zarządzany 
przez p. Si-
korskiego, 
przy wsparciu 
administrato-

ra strony. Dokonanie tego, jak się 
dowiadujemy wymagało nie lada 
cierpliwości i wielu popołudni 
spędzonych w szkole. Jednak było 
warto, bo ostateczny efekt jest 
zadowalający. W tej chwili na tym 
komputerze zainstalowany jest 
system z rodziny Linux o nazwie 
SUSE. Łącze dzięki, któremu odby-
wa się transmisja danych to Neo-
strada. 
 
To jednak nie koniec nowości. 
Możliwe, że jeszcze przed końcem 
tego roku szkolnego serwer będzie 
stał na lepszym łączu jakim jest 
DSL TP 4mbit, ze stałym adresem 
IP. 
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Przychodzi 
krasnoludek do 
apteki i mówi:  

- Poproszę 
tabletkę na 
żołądek  

- Zapakować?  
- Nie, poturlam.  

Matury... 
1. Co to jest egzamin matural-
ny? 
Egzamin maturalny jest formą 
oceny poziomu wykształcenia 
ogólnego i sprawdzenia wiado-
mości oraz umiejętności, które 
są określone w standardach 
wymagań egzaminacyjnych. 
 
Egzamin maturalny składa się z 
dwóch części: ustnej, ocenianej 
w szkole oraz pisemnej, ocenia-
nej przez egzaminatorów OKE. 
Na początku roku szkolnego 
przyszły maturzysta decyduje się 
jakie przedmioty zdaje i na jakim 
poziomie. 
Wybiera 3 przedmioty obowiąz-
kowe: 
-język polski, język obcy nowo-
żytny (ten sam co na ustnym) 
-oraz jeden obowiązkowy do 
wyboru spośród: biologii, fizyki z 
astronomią, historii, historii 
sztuki, wiedzy o społeczeństwie, 
chemii, geografii, matematyki, 
wiedzy o tańcu. 
Przedmioty dodatkowe na egza-
minie pisemnym: 
Można zdawać jeden, dwa lub 
trzy egzaminy z przedmiotów 
dodatkowych, jeżeli nie były 
zdawane jako przedmiot wybra-
ny obowiązkowy, ale wyłącznie 
na poziomie rozszerzonym 
(nawet wtedy, gdy przedmiot 
nie był nauczany w szkole). 
Można wybierać spośród: 
biologii, fizyki z astronomią, 
historii, historii sztuki, historii 
muzyki, wiedzy o społeczeń-
stwie, chemii, geografii, mate-
matyki, wiedzy o tańcu, języka 
greckiego  

i kultury antycznej, języka łaciń-
skiego i kultury antycznej, języka 
obcego nowożytnego, języka 
grupy etnicznej ,informatyki. 
 
2. Czy można ponownie przystą-
pić do egzaminu maturalnego? 
Zdający  ma prawo, w okresie 
5lat, ponownie przystąpić do 
egzaminu (z jednego lub kilku 
przedmiotów), w kolejnych se-
sjach jego przeprowadzania, 
jeżeli: 

• zechce podwyższyć wynik 
egzaminu z jednego lub kilku 
przedmiotów obowiązkowych w 
części pisemnej 

• zechce zdać egzamin matu-
ralny z przedmiotów dodatko-
wych 
nie zdał egzaminu maturalnego z 
określonego przedmiotu lub 
przedmiotów w części ustnej lub 
pisemnej albo przerwał egzamin 
(może wówczas wybrać inny 
przedmiot obowiązkowy w części 
pisemnej, ale po upływie 5lat od 
daty pierwszego podejścia do  
egzaminu zdaje go  w pełnym 
zakresie. 
 
3. Czy można egzamin maturalny 
nie zdać lub do niego nie przy-
stąpić? 
Aby zdać egzamin i otrzymać 
świadectwo dojrzałości trzeba 
uzyskać; 
 
W części ustnej: 
- co najmniej 30% punktów 
możliwych do zdobycia z każ-
dego ze zdawanych  
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Matury Cd... 
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przedmiotów obowiąz-
kowych. 
W części pisemnej: 
-co najmniej 30% 
punktów możliwych 
do zdobycia na pozio-
mie podstawowym z 
każdego przedmiotu 
zdawanego jako obo-
wiązkowy 
. 
4. Co można mieć 
przy sobie w czasie 
egzaminu? 
Niewiele, długopis lub pióro- 
ważne by było czarne. 
5.Jak trafiają do szkoły arku-
sze maturalne? 
6.Poziom trudności w zesta-
wieniu z poprzednimi latami? 
7.Jak wygląda zdawalność w 
naszej szkole? 
8. czy jest taka możliwość 
aby po opublikowaniu wyni-
ków można je obejrzeć. Jeśli 
tak to gdzie? 

OPINIE: 
 

Maciej Kasprzyk 
Uważam, że jest to bar-

dzo ciekawe doświadcze-
nie i będzie dobrze wpły-
wać na rezultat matury 
właściwej, gdyż dzięki 

niej uczniowie uczą się 
jak okiełznąć stres towa-

rzyszący egzaminowi 
dojrzałości.  

 

 

Kamil Kunicki  
Moim zdaniem matury 

próbne były dość trudne 
szczególnie z historii, 

jednak uważam, że takie 
"sprawdziany" dobrze 

przygotowują nas do ma-
tury prawdziwej.  

 
 

Matura próbna z historii: 
 

-zawierała 20 stron 
- na rozszeżeniu pisało 5 
osób, natomiast na po-
ziomie podstawowym 3. 
- najprawdopodobniej 

tylko jedna osoba, która 
pisała na poziomie pod-
stawowym nie zdałaby 

jej.  

Teściowa 
przyjeżdża w 
odwiedziny do 
zięcia i córki. 

Drzwi oteiera zięć:  
- O, mamusia! A 

mamusia na 
długo?  

- Na tak długo 
synku, aż wam się 

znudzę.  
- To mamusia 

nawet nie 
wejdzie?  



Newsy 
• Dickensowski park roz-

rywki 
Tematyczny park rozrywki po-
święcony życiu i twórczości pisa-
rza angielskiego Charlesa Dic-
kensa otwarto w Chatham w 
hrabstwie Kent. Główną atrakcją 
jest przejażdżka łódką przez 
Anglię czasów Dickensa, pod-
czas której można zapoznać się 
z ich realiami, m.in. z londyński-
mi ściekami, i usłyszeć odgłosy 
miasta sprzed 150 lat. 
 
• Człowiek-pająk wspiął 

się na budynek w Berli-
nie 

Słynny francuski człowiek-pająk 
Alain Robert wspiął się w piątek 
19.05. - jak zwykle bez zabez-
pieczenia - na budynek Debis na 
Placu Poczdamskim w Berlinie. 
Największym osiągnięciem Fran-
cuza była jak dotąd wspinaczka 
w grudniu 2004 roku na najwyż-
szy budynek świata - liczący 101 
pięter (508 m) drapacz chmur w 
Tajpej. Człowiek-pająk wdrapał 
się m.in. na paryską wieżę Eiffla, 
Empire State Building i Golden 
Gate w USA, słynny gmach ope-
ry w Sydney, a także na 280-
metrowy budynek Cheung Kong  

Center w Hongkongu. W czerwcu 
1999 roku wspiął się na liczący 
180 metrów wysokości hotel 
Marriott w Warszawie. 
 
• Wieżowiec - rekordzista 

wysoki na kilometr 
W pracowni brytyjskich architek-
tów powstają plany wieżowca o 
wysokości 1001 metrów. Ponad-
kilometrowy drapacz chmur, 
który miałby stanąć w Kuwejcie, 
byłby najwyższym budynkiem 
świata - czytamy w serwisie 
NewScientist.com. Kilometrowy 
wieżowiec ma być dwukrotnie 
wyższy od obecnego rekordzisty 

- mierzącego 509 metrów 
budynku Tajpej 101 na Tajwa-
nie. Przerósłby także budowa-
ny obecnie wieżowiec Burj 
Dubai w Dubaju, który ma 
sięgać 700-800 metrów.  
• Rihanna w Polsce 
Pochodząca z Barbados Rida-
na będzie kolejną gwiazdą 

Coke Live Music Festival. Impre-
za odbędzie się 24 i 25 sierpnia 
na krakowskich Błoniach. Artyst-
ka zasłynęła w ubiegłym roku za 
sprawą przeboju "SOS", w któ-
rym wykorzystano sample hitu 
"Tainted Love". Niedawno nasto-
letnią wokalistką zachwycił się 
Jay-Z, który wspomógł ją przy 
pracach nad nowym albumem. 
Rapera można usłyszeć w singlu 
"Umbrella" zwiastującym 
longplay. Płyta "Good Girl Gone 
Bad" ukaże się od 4 czerwca. 
Wcześniej obecność na Coke Live 
Music Festival zapowiedziała Lily 
Allen oraz grupa Faithless.  
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O północy dzwoni 
wariat do wariata:  
- Czy to numer 555 

555?  
- Nie, to numer 55 55 

55.  
- A, to przepraszam, 
że Pana obudziłem.  
- Nie szkodzi, i tak 

musiałem wstać, bo 
ktoś dzwonił...  



„Wakacyjne Imprezy” 
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Świetnie zapowiadają się 
„imprezy wakacyjne” na Plaży 
Miejskiej. Z wiarygodnych 
źródeł wiadomo, że 
na nudy „Miasto” 
nam nie pozwoli. W 
sobotę 7 lipca odbę-
dzie się STOPRO-
CENT TOUR 07, 
wystąpią Peja, Don-
GuralEsko, Kaczy, 
Borixon, PIH, Miodu, 
Gandi Ganda, 
Frenchman, Dj Ko-
stek, Dj Story, Dj 
Decks. Ale to nie koniec w 
niedzielę 8 lipca wystąpi Kate 

Ryan – więc szykuje się bardzo 
przyjemny weekend, za pewne 
„Miasto” zorganizuje jeszcze 

więcej niespodzianek 
podobnie jak dwa lata 
temu kiedy mieliśmy 
„HITY NA CZASIE”, 
nieoficjalnie wiadomo, 
że w tamtym roku 
były prowadzone 
rozmowy żeby „HITY 
NA CZASIE” znów 
odbyły się w Ełku 
więc kto wie może i w 
tym roku będzie jakaś 

mile zaskakująca niespodzian-
kaJ 

- Panie 
dyrektorze, czy 

mogłbym 
otrzymać dzień 

urlopu, by pomóc 
teściowej przy 

przeprowadzce?  
- Wykluczone!  

- Bardzo dziękuje, 
wiedziałem że 
mogę na pana 

liczyć... 

Wasze pozdrowienia 

hm.. to ja normalnie pozdrawiam caluuuuuuśką klase 

3A najświetniejszą klasę pod słońcem i wogóle i Panią Wy-
chowawczynie też oczywiscie.. to dla Nich najwiejsze pozdrowionka a 

i calą szkołe tez pozdrawiam   ~karolaa129 
 
 
ja bym chciała pozdrowić Monikę, bo się na mnie dzisiaj za to pognie-
wała, że nie zrobiłam tego ;]  
no a poza tym pozdrawiam NAJAKTYWNIEJSZYCH ludzi na tym fo-

rum ... tak trzymać ... mówicie, że 1 klasy górują  ~>oLc!@<  
 
 
 
Chcesz kogoś pozdrowić pisz na forum lub napisz e-maila : 
 

 greenpres.elk@gmail.com 
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