
Decyzję o budowie 
sali sportowej przy 
Zespole Szkół w Do-

brym Mieście podjął Sta-
rosta Olsztyński Mirosław 
Pampuch wraz z Zarządem 
Powiatu. Podziękowania na-
leży zatem składać na ręce: 
P. starosty Mirosława Pam-
pucha oraz całego Zarządu 
i Rady Powiatu ze szczegól-
nym uwzględnieniem Rad-

uki na zajęciach wychowania 
�zycznego osiągnie poziom 
europejski. Uczniowie zasłu-
gują na to od dawna! 

Dyrektorowi natomiast 
przybędzie… pracy. Pracy 
związanej ze wszystkimi za-
gadnieniami eksploatacyjny-
mi: organizacją pracy obsłu-
gi, zagadnieniami techniczny-
mi i konserwacją…  pojawi się 
wiele innych problemów, które 
będzie trzeba pokonać, ale to 
raczej cieszy, niż przeraża. Po-
mysły i plany na przyszłość już 
kłębią się w mojej głowie. Po-
mysły na wiele różnych imprez 
sportowych o zasięgu gmin-
nym, powiatowym, nawet wo-
jewódzkim. 

To wszystko będzie nabie-
rało z czasem realnych kształ-
tów. Mamy na szczęście wyjąt-
kową  młodzież – nasi ucznio-
wie natychmiast zabierają się 
do działania. Wystarczy, że po-
jawi się jakaś inicjatywa…

ANDRZEJ WONIA
Dyrektor Zespołu Szkół

w Dobrym Mieście 

Budowa sali pochłonęła około
3 miliony 100 tysięcy złotych.
Dokładne koszty będą znane

dopiero po zakończeniu budowy. 

nych z Dobrego Miasta i Bi-
skupca.

B u d o -
wa sali 
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około 3 
miliony 
100 ty-
sięcy złotych.

Dokładne koszty będą znane 
dopiero po zakończeniu budo-

owy. Dużym sukcesem okazała 
się terminowość prac na placu 
budowy i umiejętne trzymanie 
się harmonogramu przez wy-
konawcę. A przecież pojawiły 
się trudności! I to jakie!!! Nie-
przewidywalny teren, napły-
wająca woda, złożoność war-
stwy geologicznej – wszystko 
to skutkowało koniecznością  
zmiany koncepcji już w trak-
cie budowy.

Współpracę z kierowni-
kiem budowy i szefostwem �r-
my „Sanmel” z Brodnicy oce-
niam wzorowo. Moje prośby i 
sugestie były – oczywiście w 
miarę możliwości – spełnia-
ne. Mam cichą nadzieję, że po-
dobnie naszą współpracę oce-

nia kie-
r o w -
nictwo 
b u d o -
wy.

Po uru-
chomieniu hali sportowej, zaj-
dą w życiu szkoły epokowe 
zmiany! Komfort pracy i na-

Wstępniak Ojca Dyrektora:
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NOWA SALA SPORTOWA
DUMA ZESPOŁU SZKÓŁ W DOBRYM MIEŚCIE

MAMY NOWĄ SALĘ

Uwaga! 
NA STRONIE 2. ZDJĘCIE

GOŁEJ BABY 
Redakcja jest świadoma tego, 

że czytelnicy zwrócą uwagę tylko 
na nie, zatem fotogra�ę publiku-
jemy na stronie 2. Inaczej nikt nie 
zajrzałby do środka – wiemy to z 
własnego doświadczenia! 
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MATERIAŁÓW NIEZAMÓWIONYCH REDAKCJA
NIE ZWRACA. JAK RÓWNIEŻ

REDAKCJA NIE PONOSI ŻADNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI 

W OGÓLE ZA NIC
I DOBRZE

SIC! 

Z a p r o s z en i e
DYREKCJA  I GRONO PEDAGOGICZNE

ZESPOŁU SZKÓŁ W DOBRYM MIEŚCIE 
MAJĄ OGROMNY ZASZCZYT I WIELKĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ

WSZYSTKICH PRZYSZŁYCH UCZNIÓW

DO WYPRÓBOWANIA NOWO OTWARTEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

GWARANTUJEMY ZNAKOMITE WYPOSAŻENIE I WIELE WRAŻEŃ
NASI UCZNIOWIE MAJĄ TO W STANDARDZIE

W NUMERZE:

◆ „Wszystkie szkoły są naj-
ważniejsze” - nasz wywiad 
◆ Przerażający komiks „Dru-
gi najazd Marsjan”
◆ „To miejsce ma swoją histo-
rię” - koniecznie zobacz!
◆ „Kuźnia młodych sporto-
wych talentów” - ostatnie 
dwa lata okropnej tułaczki...
◆ „Murzyn dzwoni po pa-
pier” - szokujący wywiad
◆ Krzyżówka dla umysłowo 
osłabionych - spróbuj!
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Elżbieta Bilińska-Wołodźko, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Rady Powiatu Olsztyńskiego:

– Jest Pani związana z na-
sza szkołą…

– …od wielu lat! I to nie 
tylko z tego powodu, że repre-
zentuję interesy mieszkańców 
Dobrego Miasta jako Radna 
Powiatu Olsztyńskiego. Prze-
cież Wasz budynek to moja 

młodość. Był tu bowiem 
Fabryczny Dom Kultury. 
Cieszę się, ze dostał się w 
dobre ręce. Od początku 
obserwuję działalność 
tej szkoły. Jako prze-
wodnicząca Powiatowej 
Rady Oświaty i Kultu-
ry Fizycznej sekunduję 
dyrekcji w budowie sali 
sportowej  i rozwoju ca-
łej placówki.

– No właśnie, na-
wiązując do Sali spor-
towej: jak wspomina 
Pani lekcje wychowa-
nia �zycznego ze swo-
jej szkoły średniej?

– W liceum me-
dycznym miałam świet-
ną nauczycielkę. Ze 
względu na zawód, mieliśmy 
dużo ćwiczeń rozciągających 
i wzmacniających kręgosłup. 
Ćwiczyliśmy w przepięknej, 
dobrze wyposażonej sali.

– Jaką dyscyplinę sportu 
lubi Pani najbardziej?

– Ojej, to trudne pyta-

Ale uda mi się wybrnąć: je-
stem kibicem jazdy �gurowej 
na lodzie. Poza tym ostatnio 
fascynuje mnie oglądanie cur-
lingu.

– Przejdźmy do sed-
na. Powyższe stanowiło tyl-
ko wstęp do pytania o to, jak 

długo trwał proces decyzyj-
ny budowy sali dla Zespo-
łu Szkół?

– Rozmowy o tym, że 
uczniowie szkół średnich w 
Dobrym Mieście i Biskup-
cu nie mają sal gimnastycz-
nych,  trwały od kilku lat. Pa-
miętaliśmy o tym, że chodzili-

ście daleko do wynajmowanej 
hali sportowej. Przyspieszenie 
nastąpiło 3-4 lata temu. Kiedy 
do Zespołu Szkół włączono Li-
ceum Ogólnokształcące, wie-
dzieliśmy, że uczniowie mu-
sza mieć dobrą bazę sportowa. 
Radni Powiatu ustalili budowę 

hali najpierw w Dobrym Mie-
ście, a potem w Biskupcu.

– Czy Radni w Powie-
cie wyróżniają „ważniejsze” i 
„mniej ważne” szkoły? Które, 
według Pani, są tymi najważ-
niejszymi?

– Według mnie, wszystkie 
szkoły są najważniejsze. Dzia-

łamy w kolejności potrzeb, a 
priorytetem jest wielkość pla-
cówki oświatowej.

– Mamy już nową salę. 
Czekamy na o�cjalne otwar-
cie. Proszę o specjalne ży-
czenia.

– Przede wszyst-
kim życzę miejsca 
na podium uczniom 
uzdolnionym i pasjo-
natom sportu. Pozo-
stałym życzę, żeby nie 
unikali lekcji w-fu i nie 
korzystali z „naciąga-
nych” zwolnień lekar-
skich, bo zdrową, wy-
sportowaną sylwetką 
młody człowiek wyróż-
nia się nawet na ulicy.

– Minęło 15 lat 
pracy Rady Powiatu. 
Którą decyzję oświa-
tową pamięta Pani 
jako najtrudniejszą? 
Którą uznaje za naj-
lepszą?

– Zdecydowanie 
trudne była włączenie 

LO do struktur Zespołu Szkół. 
Pamiętam bardzo trudne dys-
kusje z rodzicami, a teraz oka-
zało się, że to trafna decyzja. 
A najlepsza? Nie zlikwidowa-
liśmy żadnej szkoły powiato-
wej, choć �nansowo jest bar-
dzo trudno. Dlatego życzę, 
żeby Wam sala nie generowa-
ła strat. Byłoby fantastycznie, 
gdyby przynosiła zyski.

– Tym optymistycznym 
akcentem kończymy spotka-
nie.

ROZMAWIAŁA: BK

Wszystkie szkoły są najważniejsze

RADNI POWIATU OLSZTYŃSKIEGO NA APELU POŚWIĘCONYM ŚWIĘTU NIEPODLEGŁOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ 
W 2012 ROKU. OD PRAWEJ: ELŻBIETA BILIŃSKA-WOŁODŹKO, JAROSŁAW WOLAK I ANDRZEJ ABAKO.

Goła baba kafara
Goła baba kafara kojarzy się pewnie wszystkim z tekstyl-

nosceptyczną narzeczoną Pudziana… I dobrze, bo to napraw-
dę blisko! Ciepło, ciepło… Jednak tym razem postać równie po-

wabna i jakże interesująca. 
Na zdjęciu wszystcy erotoma-
ni moga podziwiać świetnie 
wyeksponowaną babę kafara. 
A jakże! Na golasa... Przypo-
mnijmy: kafar to urządzenie 
budowlane służące do wbija-
nia pionowych pali w ziemię. 
Jego głównym elementem jest 
baba czyli (zawsze) masyw-
ny ciężar.

Mamy nadzieję, że po-
dobny kafar (i jego fajna baba)  
był wykorzystywany przy bu-
dowie sali gimnastyczj ZS.

W kolejnym numerze 
przedstawimy zdjecia gołych 
pachołków! Zapraszamy... 2

Elżbieta Maria Bilińska-Wołodź-
ko urodziła się w Stalowej Woli. Po 
ukończeniu Liceum Medycznego 
pracowała w szpitalu w Górach So-
wich. Następnie przyjechała do Do-
brego Miasta – początkowo na rok. 
Pracowała w szpitalu, później Przy-
chodni Zakładowej Warmińskiej Fa-
bryki Maszyn Rolniczych „Warfa-
ma”. Od 1972 działała w Zakładowym 
Domu Kultury „Warfamy”. W latach 
1983-2004 była dyrektorem Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury w 
Dobrym Mieście. Od 2006 r. radna 
Powiatu Olsztyńskiego, przewod-
nicząca Komisji Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Promocji.



Lata sześćdziesiąte – pierwsze w województwie objazdowe 
kino letnie (seanse �lmów kowbojskich dopiero po zmroku), 
modelarnia lotnicza oraz miejsce potańcówek na świeżym po-
wietrzu.
Lata siedemdziesiąte – plac zabaw, am�teatr, kort tenisa ziem-
nego (na eleganckim asfalcie) i wreszcie: zimą – fantastyczne 
lodowisko.
Lata osiemdziesiąte – biurowiec i sala widowiskowa WFMR 
pełniąca funkcję centrum kultury i rozrywki miasta i gminy. 
Lata dziewięćdziesiąte – Urząd Miasta i Gminy Dobre Miasto. 
Plac nauki jazdy kategorii A, B i C.
2014 – sala gimnastyczna Zespołu Szkół (na zdjęciach: jesz-
cze w trakcie budowy). Nareszcie!

To miejsce ma swoją

historię!
Potajemne śledztwo redakcji doprowadziło do szoku-

jących ustaleń. Niestety – po pierwszej wizycie „face-
tów w czerni” – straciliśmy cały materiał, a teraz oba-

wiamy się także o swoje życie.  Na szczęście, część materiałów 
udało się nam odtworzyć. Zaczęło się od tego, że ekipa rządo-
wych archeologów przekopywała cały teren, na którym miała 
zostać zbudowana sala gimnastyczna Zespołu Szkół, na jeden 
metr w głąb. Nieznane nam bliżej indywidua zaczęły zastra-
szać świadków zdarzenia. Kolejne informacje docierające do 
redakcji były jeszcze bardziej sensacyjne.

–  Lądowanie musiało nastą-
pić w nocy – mówi nam dy-
rektor szkoły. Świadek pra-
gnie pozostać anonimowy, bo  
to właśnie on wygadał się jako 
pierwszy. –  Ślady były bardzo 
wyraźne. Wszędzie leżały ja-
kieś zielone podejrzane gluty. 
Jeżeli ktoś oglądał „Z Archi-
wum X”, wie, o co chodzi. Po-
jazd pojawił się po lewej stro-
nie budynku. Obecnie w tym 
miejscu stoi nowa sala.
–  Było duże i okrągłe. Bie-
gały po nim zielone gibaki. 
–  wspomina emeryt S. (Na-
zwisko nieznane redakcji, ale 
wszystko jest do ustalenia.) 
Na nasze pytanie, czy spoży-
wał wtedy alkohol, odpowiada 
szybko: ile ja tam piję, pół litra 
do kolacji…
Natychmiast wezwani na miej-
sce zdarzenia policjanci prze-
prowadzili sumiennie śledz-
two. 
–  Czy widzieli  panowie jakiś 
obiekt? – pytamy.
–  Pochodzenia ziemskiego, 
czy pozaziemskiego?
–  Obojętnie.
–  Żadnego obiektu nie ujaw-
niono!

Ruszyliśmy tropem nieziden-
ty�kowanego obiektu. Oka-
zało się, że bezpośrednimi 
świadkami lądowania był Ja-
nusz P. i Henryk T. – z zawo-
du, wykształcenia i zamiło-
wania – żule. Obaj grasowa-
li wówczas w pobliskich krza-
kach. Znalezienie ich koszto-
wało nas sporo wysiłku i trzy 
wina. Panowie jedli akurat na 
mieście.
–  Ufok przemówił do mnie. 
– opowiada Henryk. – Mó-
wił tylko do mnie. Gibowa-
ty był…
– Co powiedział?
– Ooo… 
– Tylko tyle? 
– Nie. Ooo…
– Jeszcze raz?
– Nie. Tylko raz.
– Czyli był bardzo wymowny.
– Powiedział: ooo… onomato-
peja! To w ich języku jest!
–  Wiemy.
Jak widzicie Państwo, nasze 
śledztwo było bardzo owoc-
ne. Wszelkie dowody dla wła-
snego bezpieczeństwa  zako-
paliśmy w latrynie za stodołą. 
Przypuszczalną historię lą-
dowania przedstawia komiks 
na następnej stronie.

NOCNE LĄDOWANIE
UFO wylądowało w Dobrym Mieście
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Po sukcesie „Kieszeni pełnych czereśni” publikujemy kolejny komiks związany z Zespołem Szkół w Dobrym Mieście. Może i jest tak, że 
wszystkie szkoły w powiecie są ważne, ale – naszym zdaniem – ZESPÓŁ SZKÓŁ JEST NAJWAŻNIEJSZY.
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Oto kilka najważniejszych osiągnięć sportowych w Zespole Szkół w 
Dobrym Mieście. Podajemy osiągnięcia nauczycieli wychowania �zycz-
nego: Ewy Łukaszun i Mieczysława Korzeniewskiego.

Rok szkolny 2011/2012: ◆ III Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców  
„Zamek Cup 2011” w Olsztynku: III miejsce w roku 2011 i II w roku 2012. 
◆ Biegi przełajowe po Wichrowskich Lasach „Cała Polska Biega”: I, II i III w 
najróżniejszych kategoriach

Rok szkolny 2012/2013: ◆ Organizacja Powiatowego Turnieju Teni-
sa Stołowego – I miejsce (indywidualnie) chłopcy i II miejsce indywidual-
nie dziewczęta.

Rok szkolny 2013/2014: ◆ V Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców  
„Zamek Cup 2013” w Olsztynku: I miejsce. ◆ Mistrzostwa Województwa w 
Piłce Siatkowej „Orlik – moje boisko”: II miejsce i tytuł Wicemistrza Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego.

Ostatnie dwa lata tułaczki w wynajmowanej sali
Zespół Szkół - kuźnią młodych sportowych talentów

FOT. IGA LENKIEWICZ
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Projekt współ�nansowany przez UE

Lepsze kwalifikacje 
to moje aspiracje

To już piąty projekt współ�nan-
sowany przez Unię Europejską re-
alizowany w Zespole Szkół w Do-
brym Mieście – chwali się „Dodatko-

wi Specjalnemu” wicedyrektor Małgorzata Postek. - Na jego realizację otrzymaliśmy kwotę około miliona złotych! W ciągu 3 lat 
w  projekcie weźmie udział w sumie 72 uczniów. Innowacyjne zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w nowoczesnych laboratoriach języko-
wych na terenie szkoły. Uczniowie mają 4 tygodnie dobrze płatnych staży zawodowych. Są z nich bardzo zadowoleni  - dodaje pani wicedyrektor. 
Zapewniamy im wyżywienie w trakcie kursów oraz dojazd do domu. Wszystko to nieodpłatnie.

W trakcie projektu odbywają się 4 typy kursów. Ich uczestnicy uzyskują certy�katy zawodowe honorowane w całej Europie! Projekty poszerza-
ją horyzonty młodzieży i  pozwalają na uzyskanie nowych kwali�kacji, co przekłada się wprost na możliwość  znalezienia atrakcyjnej pracy.

Na początku bałem się, że mój wybór to błąd. My-
ślałem sobie, że to nic takiego. Co może być interesują-
cego w klasie mundurowej? – mówi nam Janusz Gonada, 
uczeń I klasy liceum o specjalności praca w policji i praca 
w wojsku z Zespołu Szkół w Dobrym Mieście.

Klasa powstała w ubiegłym roku. Naborem objęto 22 
osoby. Zainteresowanie było ogromne i to wcale nie tylko 
wśród chłopców... W klasie jest aż 12 dziewcząt!

Nie wiedziałem, że będzie tak fantastycznie – wy-
znaje Janusz. – Bedę miał zwyczajną maturę, a jednocze-
śnie nauczę się wielu rzeczy, które przydadzą mi się w 
przyszłej pracy. Już współpracujemy z jednostką woj-
skową z Lidzbarka Warmińskiego. Strzelałem nawet z 
prawdziwego karabinu. I wiem też, że to prawda: rze-
czywiście „za mundurem panny ze szczurem”!

Pierwszy rok klasy mundurowej w Zespole Szkół

Za mundurem panny…



   TAM (CZYLI NA MIEJSKĄ HALĘ):
◆ tak daleko nie zaginam na piechotę;
◆ pierwszy etap drogi – wyzwanie: połowa rezygnuje, mają myśli samobójcze,
   skręcają do domu albo wracają do szkoły;
◆ rozmawiamy o tym, kiedy będzie obiecana sala;
◆ zachodzimy do mnie do domu, godzinka mija;
◆ spóźniam się, a usprawiedliwić się przecież nie da, bo i niby jak?
◆ zachodzimy do sklepu;
◆ każdy opowiada o tym, ile wypił i ile poderwał dziewczyn  fantastyka;
◆ mróz – zimno, ale idę; deszcz – mokro, ale idę; słońce – gorąco, ale idę;
◆ zachodzimy do sklepu;
◆ usprawiedliwienia: byłam w Netto i była długa kolejka, sprawdzałam promocje
   w Balbince;
◆ ziomki wożą się furami;
◆ zachodzimy do sklepu;
◆ jak dochodzimy, zmienia mi się humor – to ten smród na hali…
◆ ostatnie 10 metrów do miejsca zagłady – istny horror. Po otworzeniu drzwi,
   otacza nas zielony obłok wydobywającego się z hali smrodu. Smrodliwość do-
   minuje!
◆ po lekcji mam skręconą szyje, bo ćwiczę, ciągle zerkając na zegar;
◆ żaby z nieba lecą, zawsze za zimno albo za ciepło;
◆ Mietek znowu każe biegać Coopera i płuca będzie można wypluć;
◆ i tak jestem najlepszy w Młyna i Lola;
◆ najlepiej to ja strzelam w Fi�e;
POWRÓT:
◆ wracamy „na stopa”;
◆ fajnie dojeżdżało się pekaesem;
◆ w sklepach oglądamy różne rzeczy, co tam jest i ile kosztuje;
◆ zachodzimy na fajeczkę i... wracamy z buta;
◆ zachodzimy na „szmaty”, bo często można tam tra�ć coś dla siebie;
◆ przechodzimy obok domu Pani Pedagog i zawsze towarzyszy nam nieodparta  
   ochota, by wstąpić na kawę…
RÓŻNE:
◆ najserdeczniejsze życzenia dla pani EFFY od dziewczyn z III TEM;
◆ pani siedzi sobie w ciepłym kantorku z dwoma grzejnikami, a my biegamy w
   zimnej hali;
◆ zachodzimy wszędzie: Netto, Chińczyk, Gama, raz byliśmy nawet w szpitalu;
◆ jęczymy: ooo... jak nam się ćwiczyć nie chce;
W NOWEJ SALI:
◆ poprawi się frekwencja (może);
◆ nowe czyste prysznice;
◆ nie będzie już tak śmierdzieć?
◆ jestem ciekaw, czy będzie łatwiej chodzić na WF w nowej sali. Szczerze w to
   wątpię...
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Twitter: ćwierkamy o WF-ie
SMRODLIWOŚĆ DOMINUJE CZYLI

OGŁOSZENIE  ■ OGŁOSZENIE ■ OGŁOSZENIE ■ OGŁOSZENIE ■ OGŁOSZENIE ■ OGŁOSZENIE ■ OGŁOSZENIE 

TECHNIK INFORMATYK – ABSOLWENT ZESPOŁU SZKÓŁ W DOBRYM MIEŚCIE 

SZYBKO I SPRAWNIE NAPRAWI TWÓJ KOMPUTER
Zakres usług: diagnostyka i montaż sprzętu, budowa sieci komputerowych,  

instalacja oprogramowania, tworzenie stron internetowych, obsługa programów 
biurowych, obróbka gra�ki i �lmów, programowanie. 

JEŻELI CHCIAŁBYŚ UMIEĆ ZROBIĆ TO WSZYSTKO SAM 
WYSTARCZY, ŻE ZAPISZESZ SIĘ DO TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO
INFORMATYK - TO NAJBARDZIEJ POSZUKIWANY ZAWÓD NA RYNKU!

OGŁOSZENIE  ■ OGŁOSZENIE ■ OGŁOSZENIE ■ OGŁOSZENIE ■ OGŁOSZENIE ■ OGŁOSZENIE ■ OGŁOSZENIE

ZATRUDNIĘ NATYCHMIAST 

LOGISTYKA
Pracownik będzie odpowiedzialny 
za skuteczne, bezpieczne, najtańsze

i najszybsze dostarczenie towaru do klienta. 
Będzie zajmował się także przepływem 

informacji i pieniędzy pomiędzy 
przedsiębiorstwami i wewnątrz nich.

PONIEWAŻ LOGISTYCY BEZ TRUDU 
ZNAJDUJĄ ZATRUDNIENIE W PRZEMYŚLE, 

HANDLU, BUDOWNICTWIE, USŁUGACH
I  INNYCH BRANŻACH, ZAPEWNIAMY

ZNAKOMITE WARUNKI PRACY 
I ATRAKCYJNĄ PENSJĘ!

OGŁOSZENIA BARDZO DROBNE
◆ Sprzedam telefon o numerze: 89 512 503.
◆ Oddam babci dowód: AEN256815.
◆ Zamienię �ata 126p (nówka blaszka, nieśmigany) 
na dwa mniejsze. 22 985 612. Dzwonić po północy.
◆ Wynajmę poloneza na studniówkę. 22 895 785
◆ Sprzedam dom w grze Sims 3. Tel.: 869-952-135

WYWIAD Z EMILIĄ GŁOŚNOŃ UCZENNICĄ 
III KLASY TECHNIKUM HOTELARSKIEGO

MURZYN DZWONI PO PAPIER
Czy jesteś zadowolona ze swojego wyboru? Z 
tego, że tra�łaś do Zespołu Szkół w Dobrym 
Mieście?
Pewnie! Mam fajną klasę, jest miła atmosfe-
ra, no i ci czadowi nauczyciele…  Na niektó-
rych lekcjach mózg się lasuje! Zwłaszcza mat-
ma! Cudowna!
A z wybranego zawodu?
Jakie to szczęście, że wybrałam Technikum Hotelar-
skie! Jestem  otwarta na ludzi, a mamy z nimi cały czas 
kontakt. Na praktykach w hotelach praca jest ciężka, 
ale bardzo interesująca. Nie robimy ciągle tego same-
go. Możemy się nauczyć wielu pożytecznych  rzeczy, 
poznajemy inne kultury. Czasami jest wyjątkowo za-
bawnie. Zwłaszcza… gdy ktoś do mnie mówi, a ja nic 
nie mogę zrozumieć. Jednak zawsze można sobie po-
radzić… Rozmawiałam ze Słoweńcem i panią z Ru-
munii. Dogadywałam się z Rosjaninem, który posłu-
giwał się bardziej niż kulawym angielskim (śmiech). 
Rozmawiałam nawet z Murzynem przez telefon…
Skąd wiesz, że to był Murzyn?
Poznałam po głosie!!! Kazałam mu chwilę poczekać. 
Nie mogłam zrozumieć ani słowa – mówił w jakimś 
śmiesznym narzeczu. Niestety „na migi” przez tele-
fon się nie dało… Wreszcie podeszła recepcjonistka i 
udało im się porozumieć…
Długo czekał?
Około kwadransa!
Co próbował załatwić?
Prosił o… papier toaletowy. Naprawdę był wytrwały.
Gdzie to się wydarzyło?
W Hotelu Krasickim w Lidzbarku Warmińskim.  W 
tym roku 15 osób z mojej klasy miało tam praktyki.
Plany na przyszłośc?
Niejednej z nas już proponowano podjęcie pracy po 
zakończeniu nauki. W naszym zawodzie mamy szan-
sę  pracy na całym swiecie! Marzę o podróżach...

TWITTER TO SERWIS, W KTÓRYM UŻYTKOWNICY WPISUJA KRÓTKIE WIADOMOŚCI PODOBNE 
DO SMSÓW. DZIŚ UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ KRÓTKO O LEKCJACH WF, NA KTÓRE MUSIELI 
CHODZIĆ DO MIEJSKIEJ SALI SPORTOWEJ.



Litery z pól oznaczonych czerwonymi liczbami ułożone kolejno utworzą hasło opisujące przy-
szłe błogości uczniów . Wypełniony kupon należy wyciąć i nadesłać na adres: Zespół Szkół w 
Dobrym Mieście, ul. Fabryczna 6, 11-040 Dobre Miasto. W kopercie należy umieścić kartkę z 
własnym imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu. Wśród uczestników zostaną rozloso-
wane nagrody!

POZIOMO: 1. ... go! Pełna 
kultury i szacunku uwaga tre-
nera piłkarskiego kierowana 
do obrońcy mającego subtelny 
kontakt z napastnikiem druży-
ny przeciwnej. 4. Przewód lub 
kon�dent. 6. Zwód piłkarski 
(w zasadzie nigdy nie stoso-
wany przez zawodników pol-

skiej reprezentacji ze względu 
na niewiarygodnie wysoki sto-
pień trudności). 9. Szef szko-
ły; pryncypał. 12. „Na fali”; 
podawany zamiast kaczuszki. 
14. Łączy wypowiedzi prezy-
denta, demogra�ę, pornogra-
�ę i ortogra�ę. 16. Nauczyciel. 
17. Popularny znak gra�czny, 
którym zawodnicy T-Mobi-
le Ekstraklasy zaznaczają pra-
wą nogę dla odróżnienia jej od 
lewej. 19. Chadzała do przed-
szkola; niegdysiejsza prezy-
dentówna. 20. Sędzia... (ale nie 
homoseksualista). 21. Potocz-
nie: każdy sportowiec; osoba 
wybitnie kulturalna, o ujmu-
jącym sposobie bycia. 25. Kra-
ina, z której pochodziło kilka 
czarownic i jeden czarnoksięż-
nik. 26. Dropsy kulturystów. 
27. W Dobrym Mieście, nie-
gdyś „...na zakręcie”. 29. Daw-
ka. 30. Chwyt (pospolity, ale 
jakże skuteczny, sposób pod-
rywu) albo barszcz. 32. Każ-
dy biega szybciej, niż zawod-
nik polskiej reprezentacji pił-
karskiej; bezdomny. 34. Ro-
dzinna atmosfera panująca na 
zajęciach wychowania �zycz-
nego. 35. Część karabinu; od 
lat łączy pokolenia działaczy 
sportowych, nieodmiennie z 
toastem. 36. Istotny fragment 
zawodnika; wysoka zwrotu u 
inwestujących w Amber Gold. 
38. Kolorowe ptaki wypusz-
czane zwyczajowo w Sylwe-
stra. 40. Najważniejsze u Le-
wandowskiego. 41. Stała obo-
wiązująca zasada. W psychia-
trii nie istnieje. 43. Porówny-
wany zwykle do mózgu bok-
sera (podpowiedź: nie kisiel). 
44. Polacy, co się stało? 47. 
Okrągły jak Sejm. Niestety, by 
tam pracować, należy wykazać 
się większą kulturą osobistą i 
umiejętnościami. 

48. Trudne słowo o niepospolitej ohydzie; wyraz dźwiękonaśladowczy. 49. Charakterystyczne na-
czynie używane w szpitalu; cynadra. 50. Czyszczenie bielizny lub mecz z Anglią. 51. … mi to na-
tychmiast z tablicy!
PIONOWO: 
2. Można szczerzyć, choć zwykle się w nie obrywa. 3. Matematyka w stanie czystym. 5. Powszechne 
określenie działaczy PZPN; rzutki, inteligentny młodzian. 6. ... pełne czereśni. 7. Capone lub Bun-
dy. 8. Simpson jr. 9. Powtórne ujęcie na planie �lmowym. 10. Zajęcia z katechetą. 11. Mędrzec UE; 
były prezydent, który nawiedził Zespół Szkół w Dobrym Mieście. 13. Dźwignie rowerowego kor-
bowodu lub gazu i hamulca. 15. Impreza przed przegranym meczem; kłoda. 18. Co robi polski ki-

bic? 22. Fundament rośliny. 23. Brakuje ich polskim piłkarzom, bokserom, politykom, pisarzom, 
poetom, reżyserom oraz pozostałym kastratom. 24. Można z nich zrobić sznurek, ale raczej nikt by 
na to nie wpadł. 28. Wrodzony sposób postepowania polskich bramkarzy; nonszalancja. 30. Silnie 
toksyczny srebrzysty me-tal :-). 31. Od lat reprezentacja Polski w piłkę nożną; zwłoki. 32. Zna się 
świetnie na piłce i nauczaniu (jak każdy w Polsce), ale nigdy nie zmienia poglądów (podpowiedź: 
to nie Jan Tomaszewski). 33. Nieodłącznie związany ze sportem i kibicami. 36. Trzymają ją zawod-
nicy sprzedający mecz. 37. Kolor charakterystyczny dla ucznia przed sprawdzianem z logarytmów. 
39. Goli równo; ustawia mecze. 40. Cykloheksatrien o sześcioczłonowym pierścieniu. 42. Miej-
sce na fundament pod salę gimnastyczną lub piłki. 43. Rzemienie przy siodle; często używane do 
spinania pośladków. 45. Skoczek narciarski; wyłazi polskim kibicom podczas każdego meczu. 46. 
…na Telesfora lub roku.

Krzyżówka dla umysłowo osłabionych
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