
Drodzy Czytelnicy! 
I oto niepostrzeżenie zawitała do nas WIOSNA!!! Po długich miesiącach wszechogarniającej 
bieli, mrozów, pluchy i wiatru w końcu od rana przygrzewa nam słoneczko. To świetna okazja 
zaobserwować budzącą się do życia przyrodę. Róbcie zdjęcia pączkom na drzewach i krzewach, 
wschodzącym roślinom, pająkom tkającym sieci, pierwszym motylkom – i przynoście je do mnie. 
Najładniejsze wydrukujemy w kolejnym numerze gazetki!  
Warto również samemu obudzić się z zimowego letargu i wziąć się ostro do pracy! Minął 
miesiąc nowego semestru, a niektórzy jakby jeszcze żyli feriami… Wasze oceny pracują na 
Wasze świadectwo – ‘jedynki’ trudno będzie poprawić, więc lepiej uczyć się systematycznie! 
Zobaczycie, że cztery miesiące do wakacji miną bardzo szybko i  obyście nie obudzili się z 
ręką w nocniku! (przy okazji – sprawdźcie w Internecie co to powiedzenie oznacza!)  TEACHER 
 
Poniżej znajdziecie piąty kupon KFC – zgodnie z zapowiedzią, co miesiąc w gazetce pojawia się 
jeden kupon, a do czerwca zbierzecie ich aż 8. Kupujcie gazetkę co miesiąc i wycinajcie 
kupony, Warto pamiętać o kolejnych numerach naszego czasopisma, a dla zapominalskich mamy 
opcję prenumeraty – możecie wpłacić od razu kwotę za pozostałe numery gazetki. W maju 
wydrukujemy kupon nr 7 oraz tzw. kupon-JOKER, zastępujący dowolny inny kupon. Tym 
sposobem, jeżeli z jakiegoś powodu przegapiliście któryś numer Filka, będziecie nadal mieli 
szansę otrzymać wejściówkę do KFC!!! 
 
 

 
 
 
 
 

KONKURS !!!   -   P R Z Y P O M I N A M Y  !!!!!! 
Ogłaszamy Wielki Konkurs FILKA  „FILKOmix 2013”.  
Jest to konkurs na najciekawszy, najładniejszy, najstaranniej wykonany komiks. Oto 
założenia tego konkursu: 

1. Kto może wziąć udział: komiks MUSI zostać wykonany przez co najmniej dwoje 
uczniów. Maksymalna liczba autorów jednego komiksu to 4 osoby. Nie wolno komiksu 
wykonać samemu. 

2. Wielkość i format: komiks musi zostać wykonany jednostronnie na kartkach A4 – 
ilość okienek z kolejnymi scenami to 6 na jednej kartce, a cała historia zawarta w 
komiksie musi się zamknąć w 36 okienkach – czyli 36 / 6 = 6 kartek A4  

3. Temat: dowolny, ale komiks MUSI przedstawiać jakąś opowieść, historyjkę, 
zdarzenie, przeżycie… Może być zabawny, straszny, wzruszający, intrygujący… Na 
pewno musi być starannie wykonany i pozbawiony błędów językowych. 

4. Termin: Termin oddania gotowego komiksu to 15 kwietnia 2013 roku – czyli macie 
jeszcze dwa i pół miesiąca na jego stworzenie! Uwaga – CENNE NAGRODY! 

UWAGA: możecie Wasz komiks zrobić w formie zdjęć! Wystarczy 
znaleźć aktorów, wykonać ustawiane fotografie, obrobić je w 
programie graficznym (np. w bezpłatnym PHOTOSCAPE) i dodać w 
nim ‘dymki’ z napisami – będzie to ciekawa forma! 
 

Redaktor naczelny:   Tomasz ‘teacher’ Jarmołkiewicz 
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Każdy cz łowiek ma jakiś  talent .  Jedni  pięknie śpiewają ,  
tańczą ,  grają  na inst rumentach czy malują .  Inni  ma ją  d ryg  
do nauki  szybko czy ta ją  lub są  świe tni  w sporcie .  Każdy z  
nas  j est  wyją tkowy – t rz eba ty lko w sobie to zna leźć .  Aby  
os iągnąć  sukces  sam talent nie wys ta rczy ;  pot rz eba jeszcz e  
mnós two pracy i  konsekwenc ji  w dążeniu do bycia jak  
na j lepszym. 
W piątkowy wieczór, 22 lutego aula Państwowej Szkoły Muzycznej 
wypełniła się po brzegi dziećmi, rodzicami i zaproszonymi gośćmi.  W ciągu 
półtorej godziny na scenie zaprezentowali się nasi uczniowie w piosenkach, 
układach tanecznych, skeczach i scenkach dramowych; dwie dziewczynki 
pochwaliły się umiejętnością gry na gitarze. Publiczność gorąco oklaskiwała 
młodych wykonawców, którzy pomimo stresu starali się wypaść jak 
najlepiej. W trakcie uroczystości wręczono również nagrody dla najlepszych 
uczniów i klas - również dla tych, które uzyskały najwyższą frekwencję w I 
semestrze. Statuetka „Sowy” powędrowała do klasy z najwyższą średnią; 
wyłoniono również laureatów plebiscytu na najsympatyczniejszego kolegę i 
koleżankę. Ze względu na format naszej gazetki niemożliwe jest wymienić 
wszystkich 
artystów – dość 
powiedzieć, że 
uczniowie 
Szkoły 
Podstawowej nr 
1 w Chełmnie 
bez wątpienia 
posiadają wiele 
talentów!!! 



 
 
W  t y m mi e s i ącu  re ce n z j e  dw ó ch  gi e r  p i ó ra  P aw ł a W as i l e w s k i e go .  
Z dan i e  re ce n z e n t a n i e  z aw s z e  o dz w i e rc i e dl a s t an o w i s ko  R e d a kc j i .  

 
CZARNOBYL TERORIST ATTACK - GORZEJ BYĆ NIE MOŻE! Witam 

was, dziś weźmiemy na warsztat najgorszą grę na świecie!  Gra 

Czarnobyl jest największą kaszanką jaką widział świat, dlatego 

od grudnia się zastanawiałem czy ją zainstalować. Zdecydowałem 

się i po zakończeniu gry usunąłem ją. Dlaczego? Wszystko jest 

źle zrobione oprócz grafiki! Fabuły dowiedziałem się z 

pudełka... Z PUDEŁKA! Wyobrażacie sobie, gdyby Call of Duty 

miało na pudełku wypisaną fabułę? Największe pudełko jakie 

widział świat. Najlepsze jest to, że to co przeczytałem z 

pudełka ujrzałem również na początku intra gry! A teraz 

wisienka na torcie - niby inteligentni przeciwnicy, a jednak 

głupcy - gdyż wpychają się pod lufę. Miała być wartka akcj,a i 

co dostałem? Misję przejść od punktu od a do b i podpalić coś 

jeszcze. Jeszcze jedno: grupa terrorystów miała być bardzo 

dobrze uzbrojona ale tak na prawdę ona lata tylko i wyłącznie z kałaszami! Dalej nie będę 

wymieniać, bo będzie tego za dużo. Ocena? minus 10/10. 

FAR CRY 3 - JA CHCE 
JESZCZE RAZ! Seria Far 
Cry jest dosyć ciekawą 
serią (z wyjątkiem 2 
części), a z początku nie 
miała to być normalna 
gra. W pierwszej części w 
połowie wychodzą mutanty 
a druga część to kaszanka. 
Honor uratowała trzecia 
część, która jest wręcz 
wyśmienita już od głównego 
menu. Intro to wręcz uczta 
dla oczu, zresztą jak i 
reszta gry. Samouczek to 
ucieczka z obozu Vaasa 

Monterego - głównego ‘złego’, a dalej już idzie z górki. Dostajemy tzw. "tatau" czyli drzewko 
levelowania w formie tatuażu. Co ciekawe, nasz główny bohater twierdzi, że nie może zabić - 
po czym wącha klej i spala ziele kolumbijskie krzycząc że świetnie się bawi, a po tym ma 
wyrzuty sumienia. Linia fabularna jest wręcz mięsista jak i sami bohaterowie. Do 
eksploracji mamy ogromną malowniczą wyspę. Nasz arsenał i pojazdy też nie są złe. Do wyboru 
mamy takie pojazdy jak motorówka, lotnie, samochody czy ruady. Naszej broni też jest dużo - 
od noża po miotacze ognia i wyrzutnie rakiet. Dlatego warto kupić tę grę! Ocena? 10/10 i 
znak jakości.  

Telefonia komórkowa na stałe już 
zagościła w naszym życiu i ciężko sobie 
dzisiaj wyobrazić normalne funkcjonowanie 
bez komórki - statystycznie każdy Polak 
ma przynajmniej jeden aparat. Sieć GSM 
jest jednak zastępowana przez nowe 
technologie. Najmłodszym dzieckiem 
telefonii komórkowej jest UMTS (ang. 
Universal Mobile Telecommunications 

System - uniwersalny system telefonii przenośnej), sieć stworzona z myślą o szybkim 
dostępie do internetu. Komputer Świat przybliża historię oraz zasadę działania telefonii 

komórkowej. 

Idea mobilnej telefonii powstała już w latach trzydziestych 
XX wieku. Jednak pierwszą sieć skonstruowano i uruchomiono 
w Sztokholmie dopiero w latach sześćdziesiątych. Miała zasięg 
około 30 kilometrów i liczyła zaledwie 100 abonentów. 
Oczywiście, swobodne korzystanie z takiej telefonii było 
bardzo utrudnione - pierwsza komórka firmy Ericsson ważyła 

czterdzieści kilogramów i miała rozmiary walizki podróżnej. 

Poza tym nie był to wówczas tani gadżet i rzadko kto mógł 
sobie na niego pozwolić - ten gigantyczny telefon miał wartość zbliżoną do luksusowego 
samochodu. Historia polskiej telefonii komórkowej jest znacznie krótsza, bo sięga zaledwie 
1991 roku, kiedy to powstał pierwszy operator telefonii komórkowej PTK Centertel. Rok 
później sieć Centertel zaczęła świadczyć usługi telekomunikacyjne w analogowej technologii 
pierwszej generacji NMT450i, działającej na częstotliwości 450 MHz. Początkowo sieć komórkowa 
dostępna była jedynie w największych miastach w Polsce. Dynamiczny rozwój sprawił jednak, że 
bardzo szybko łączność komórkowa objęła 95 

procent kraju. 

Sieć Centertel miała jednak wiele wad. Jakość 
połączeń była bardzo słaba, a ceny bardzo 
wysokie. Co więcej, na początku, oprócz opłaty za 
wykonywane połączenia, trzeba było również 
ponosić koszty rozmów przychodzących. Do tego 
wszystkiego dochodziły astronomiczne ceny 
abonamentów. Nic więc dziwnego, że początkowo 
komórka była synonimem sukcesu i bogactwa. Co 
ciekawe, najstarsza polska sieć analogowa 
Centertel działa do dzisiaj i obsługuje około 
tysiąca zagorzałych abonentów. Technologia 
NMT450i była wykorzystywana również do 
przedłużenia stacjonarnej sieci TP SA na 
obszarach, gdzie ze względów ekonomicznych nie 
opłacało się prowadzić klasycznego przewodu. W 
ubiegłym roku sieć Centertel została 

przestawiona na technologię cyfrową CDMA450. 



 

Dz i s ia j  dwa  zwrot y  w  k i l ku  j ę zyk ach  –  n igd y  n ie  w iad omo,  k ied y taka  
w iedza  s ię  p r zyda ,  a  j a  zaws ze  powta r zam –  u c zc ie  s ię  WSZY STKIEGO,  
co  w  swym życ iu  nap otkac ie  –  t o  Was ze  s ka rb y .  

 

 

 

 

 

 

8 marca dzień kobiet – panowie, pamiętajcie!!! Szkoda tylko, że w 
telewizyjnych reklamach kobieta nie jest doceniana, o czym traktuje poniższy 
tekst piosenki. Autor: zgadnijcie… 

Uwielbiam twoje zmarszczki, cellulit i rozstępy, 
przy których Wielki Kanion to zwykły rów czy dół. 
Całuję każdy wągier, najmniejszy nawet pryszczyk, 
gdy dłonią swą spierzchniętą zakrywasz twarzy pół. 
Obydwie wielbię pięty boleśnie popękane; 
ich szorstkość wzbudza żądze, aż smaga plecy dreszcz. 
Siwizną burzy włosów rozbudzasz mnie co rano, 
łupieżem wzniecasz we mnie bogatą myśli treść… 
 
Jedynie ty znasz sposób na syte pociech brzuchy! 
Niestraszna tobie plama, bez szans, nieważne gdzie! 
Do jednej w życiu z tobą chcę tulić się poduchy 
kobieto z reklamy TV E(N) !!! 
 
Twój mąż co rano dziarsko twarz goli swą na gładko 
bezczelnie prężąc w lustrze jak łysa glizda tors. 
Ty tulisz się z balsamem, lub w wannie z pluszakami, 
Bo jemu miast miłości przy piwie starcza sport. 
To jego słuchasz rad, gdy barw feeria w kudłach blednie, 
bajkowo wciska kredyt, czy siorbie zupę-krem. 
On dzieciom bajki czyta, gdy bawisz się w zmywarkę 
A ty, gdy on przecieka, poświęcasz mu swój sen! 
 
 
 



 
Cannes, Paradiso Hotel 

4th March 2012 

Hello, 
 

W związku z wiosną galopującą jak szalony polny konik, obezwładniającą 
zapachami i dyszącą nowym życiem, w naszych mózgach panuje kompletna kosmiczna 

pustka. Mroźna, długa zima wyjałowiła nas z wszelkich pomysłów, ale udało nam 
się napisać scenariusz kolejnego filmu! No dobra, nie napisaliśmy go… Wczoraj 
Zwyrodniały Kret potknąwszy się o lewe tylne kopyto Wrobionego Łosia zatoczył 
się na szafę i strącił z niej pudło z napisem PUDŁO, w którym trzymamy 

niewykorzystane pomysły. Z pojemnika wypadła jedna, jedyna karteczka z takim 
oto tekstem: 

 

Posłuchajcie tej opowieści o dziesięciu małych 
króliczkach, 

Żyły sobie gdzieś w dżungli…tylko, kurczę, miały pecha! 
 

Dziesięciu małych króliczków pod wodą uczyło się 
siedzieć, 

jednemu zachciało się kichać – zostało ich mniej, bo 
dziewięć! 

 
Dziewięciu małych króliczków huśtało się na kosie. 
Jeden troszkę podskoczył i zostało ich osiem . 

 
Ośmiu małych króliczków dokarmiało lwa chlebem. 

Lew zechciał zjeść hamburgera i zostało ich siedem… 
 

Siedmiu małych króliczków jagody zaczęło jeść, 
jeden był daltonistą – i zostało ich sześć! 

 
Sześciu małych króliczków z panterą się ścigało. 
Jeden z nich nie nadążył i pięciu ich zostało! 

 
Pięciu małych króliczków dorwało skądś rowery, 

Jednemu łańcuch się skończył – zostały króliczki cztery. 
 

Czterech małych króliczków poszło do lasu po mech. 
Jeden zapoznał węża i zostało ich trzech! 

 
Trzy małe króliczki napadał plaga much. 

Gdy muchy już odleciały, zostało króliczków dwóch! 
 

Dwóch małych króliczków zrywało na łące kwiecie. 
Jeden z nich zerwał lwa ze snu – jeden się ostał na 

świecie!!! 
 

Jeden mały króliczek w dżungli i ptaków śpiewie, 
Widząc, że został sam jeden – powiesił się na drzewie! 

 
I nie wiem, czy to wesołe, że nie ma już króliczątek… 

Dla jednych to katastrofa, dla innych – dobry początek… 
 
Zdaje mi się, że wierszyk popełnił Przebiegły Żółw, któremu nie chciałem dać 
podwyżki… On w ogóle jest taki mściwy, że jak mu zrobić w bok albo wbrew, to 

albo czule skopie tyłek, albo zrąbie w eseju… Ja osobiście to wolę to drugie i 
oświadczam niniejszym, że w głębokiej trosce o dalszy rozwój zasadniczego 
zwrotu dokonanego w zakresie konsekwentnego realizowania określonych decyzji 
uwarunkowanych jedynie słusznymi uchwałami w oparciu o zapotrzebowanie i 

stan baz materiałowo-produkcyjnych zaaportowanych kolokwialną kwintesencją 
wulgaryzmów w stosunku do zobaczenia za tydzień. Jestę królikię…  Czas na 
moje leki… 

 

Wasz Strasznie Szkodliwy Króliczek! 


