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Wszyscy ubodzy potrzebują miło-

ści i zrozumienia. Nie są nimi tylko ludzie. 

Miłości i ciepła potrzebują również zwie-

rzęta. 

Większość z nas traktuje zwierzęta do-

mowe jak zabawkę, a przecież psy jak  

i koty to stworzenia żyjące i myślące, a 

co się z tym wiąże ich życie jest warte 

tyle samo ile życie człowieka. 

 
                                                   więcej na str. 3» 

 

      

        Święto zakochanych, kocha-

nych, podkochujących się i kochli-

wych… Początki Walentynek sięga-

ją średniowiecza, a wywodzą się  

z Anglii. Jego patron, czyli św. Wa-

lenty był biskupem rzymskim, który 

miał moc uzdrawiania (przynajm-

niej tak mówią legendy). 
                                         więcej, na str. 2»  

 

 

 

 

 

 
       

Każdy z nas na pewno lubi Święta Boże-
go Narodzenia, ponieważ są bardzo wy-
jątkowe i pełne magii. Wszyscy z nas 
wyczekują ich z niecierpliwością. 
Naszą szkołę świąteczny nastrój wpro-
wadziła pani Halina Gątowska wraz  
z klasą 3e  22.12. 2009 roku, przygoto-
wując jasełka szkolne.       więcej na str. 3»                       

 

  
Dnia 11 lutego nasze gimnazjum 

zaczęło obchodzić Dzień Święte-

go Walentego. W tym dniu wszy-

scy uczniowie mieli możliwość 

świetnej zabawy podczas dysko-

teki, którą poprowadził m.in. Dj 

Xksman.  

                             więcej str. 

4 » 

 

 

 

 

 

 

 

» Z mikrofonem wśród uczniów 

» Co jest grane?! 

» Współpraca ze studentami 

» Jaka muzyka i dlaczego ? 

» Czarna strefa - biblioteka 

» Kto, co, komu ? 

» Do wygrania tydzień bez wkuwania 

» Bank kawałów 

» Świąteczny koncert kolęd 

 
 

Opowiedziana z wielkim rozmachem 
historia o miłości, rozstaniu i zdra-
dzie, na podstawie najpoczytniejszej 
powieści Nicholasa Sparksa. Młody 
żołnierz John Tyree  podczas prze-
pustki poznaje konserwatywną stu-
dentkę Savannah Curtis.                                     
                                       więcej na str. 8»                       

 

Miłości i ciepła  

potrzebują także 

zwierzęta 
 

 

Uczniowie tej klasy bardzo się 
postarali 

Te qui ero, Ohiboka 
 

 

 

Ponadto w numerze  
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        Święto zakochanych, kocha-

nych, podkochujących się i kochli-

wych… Początki Walentynek sięgają 

średniowiecza, a wywodzą się z An-

glii. Jego patron, czyli św. Walenty 

był biskupem rzymskim, który miał 

moc uzdrawiania (przynajmniej tak 

mówią legendy). Walentynki sprzyja-

ją szczególnie niefortunnie i nie-

szczęśliwie zakochanym, którym 

brakuje odwagi, lub nie potrafią wy-

znać swoich uczuć. Walentynki ob-

chodzi każdy bez względu na to ile 

ma lat i jakiej jest płci.  Walentyn-

kowe wyznanie można ukradkiem 

włożyć komuś do kieszeni, wsunąć 

do skrzynki, lub wysłać pocztą:). 

 

 
  

         Pewnie większość Was trapi 

pytanie, „Co mogę dać ukochanej/ 

ukochanemu w Ten dzień?”. Oczy-

wiście dalej królują w walentynki 

LIŚCIKI I LAURKI. W sprzedaży 

można zakupić już gotowe karty Wa-

lentynkowe poczynając od kart  

w kształcie czerwonych serc po 

śmieszne zdjęcia lub rysunki przy-

ozdobione stosownym napisem. Do 

takiej Walentynki można „dorzucić” 

oczywiście KWIATY, które są nie-

odłącznym atrybutem miłości. Ich 

doskonałe formy, kształty i oczywi-

ście hipnotyzujące zapachy czynią z 

nich najprostszymi i najelegantszymi 

wyrazicielami uczuć. PAMIĘTAJ!! 

Jeżeli skusisz się na zakup kwiatów 

muszą być one świeże!  Inaczej cały 

ich czar pryśnie….  Oczywiście nie 

zapomnijmy o tym, że każdy kwiat 

coś oznacza, więc za nim jakieś wy-

bierzesz zapoznaj się z mini ściągą o 

MOWIE KWIATÓW: 
Aster- uszczęśliwiasz mnie codzien-

nie 

Bez- ofiaruje Ci moją szczerą  

 

 
 

 

 

przyjaźń 

Chaber- nie mam śmiałości poroz-

mawiać z Tobą 

Chryzantema Biała- stara miłość 

nie rdzewieje 

Chryzantema żółta- już Ci nie wie-

rzę  

Goździk- Kochan Cię poważnie! 

Fiołek- oznaka skromności 

Frezja- uznanie i radość 

Hiacynt- żyję dla Ciebie, choć mo-

gę…. Dla innej… 

Irys- Uwierz w tą miłość proszę!! 

Jaskier- jesteś niewdzięczna! 

Kaktus- ostrzeżenie 

Lilia- mam poważne zamiary… 

Margerytka- Ty jesteś najpiękniej-

sza! 

Niezapominajka- podaruj mi miej-

sce obok ciebie:) 

Róża biała- jesteś warta mojej miło-

ści!! 

Róża czerwona- kocha kocham ko-

cham… 

Róża żółta- odwzajemnij moją mi-

łość!! 

Tulipan- cieszę się na twój widok:):) 

Stokrotka- jak dobrze być obok cie-

bie xD 

Oczywiście Laurka, a w szczególno-

ści kwiaty nie przetrwają próby czasu 

tak jak słodkie misie:) Prezent w po-

staci pluszaka nadaje się tak samo dla 

dziewczyny jak i chłopaka… a wyraz 

twarzy takiego słodziaka powie wię-

cej niż musi:) 

 

Walentynki kontra Noc Kupały 

(Sobótka): 
Czy wiesz, że w Polsce odpowiedni-

kiem zapożyczonych z kultury za-

chodniej Walentynek jest Noc Kupa-

ły, czyli Sobótka, słowiańskie święto 

związane z letnim przesileniem i 

przypadające na noc z 21 na 22 

czerwca. Właśnie w tę noc nasze 

prababki i pradziadkowie szukali 

prawdziwej miłości..... a jak to robi-

li? Oczywiście posługując się magią!  

 

 

 

 

Takim „specjałem” panna na wyda-

niu było słodzenie kawalerowi herba-

ty kostką cukru, którą wcześniej no-

siły pod pachą aż 9 dni!! (bleee… nie 

polecam) 
 

Wyraź swoją miłość w kilku 
 językach: 

(tłumaczenie słowa kocham na kilka 

języków) 
 

albański: Te dua  

angielski: I love you  

arabski: Ohiboka  

bułgarski: Obiczam te  

chiński: Wo ai ni  

czeski: Miluji te  

duński: Jeg elsker dig  

esperanto: Mi amas vin  

estoński: Mina armastan sind  

filipiński: Mahal ka ta  

fiński: Minä rakastan sinua  

francuski: Je t´aime  

grecki: S´agapo  

hebrajski: kobieta do mężczyzny: ani 

ochewet otcha; mężczyzna do kobiety: 

ani ochew otach  

hiszpański: Te quiero  

holenderski: Ik houd van jou        

islandzki: Eg elska thig  

irlandzki: Taim i’ ngra leat  

japoński: Watakushi wa anata o aishina-

su  

litewski: Aš myliu tave  

łaciński: Te amo lub Vos amo  

niemiecki: Ich liebe dich  

portugalski: Te amo  

rosyjski: Ja ljublju tiebja  

rumuński: Te jubesc  

serbski: Volim te  

szwedzki: Jag älskar dig  

turecki: Ben sni sviyorum  

węgierski: Szeretlek  

włoski: Ti amo             

            Karolina 

 

 

  

 

Te qui ero, Ohiboka, Szeretlek 
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Wszyscy ubodzy potrzebują 

miłości i zrozumienia. Nie są nimi 

tylko ludzie. Miłości i ciepła po-

trzebują również zwierzęta. 

Większość z nas traktuje 

zwierzęta domowe jak zabawkę, 

a przecież psy jak i koty to stwo-

rzenia żyjące i myślące, a co się z 

tym wiąże ich życie jest warte tyle 

samo ile życie człowieka. W Siedli-

skach na swoich nowych kocha-

jących właścicieli czeka spora 

grupa psów i kotów. 

 

   

 

 W naszej szkole, co roku or-

ganizowana jest zbiórka pienię-

dzy, dzięki której zwierzęta mają 

zapewniony pokarm. Z informacji 

na temat schroniska dla zwierząt 

wiemy, że zwierzęta nie mają tam 

dobrych warunków do życia. Kon-

trola wykazała wiele nieprawi-

dłowości. Zarzuca się między in-

nymi brak dokumentacji odnośnie 

adopcji zwierząt, ich leczenia czy 

kart interwencji. Schronisko rów-

nież nie posiada oddzielonego 

miejsca do kwarantanny, a usytu-

owane jest pośrodku wysypiska 

śmieci, nie wspominając już o 

braku ciepłej wody i braku      >>> 

należytej opieki nad zwierzę-

tami.  

               

 
 

Z podanych informacji 

wynika, iż zwierzęta są trakto-

wane w sposób okrutny, a my, 

jako ludzie powinniśmy temu 

zaradzić. 

 Dlatego właśnie władze mia-

sta podjęły odpowiednie środki 

i w najbliższym czasie podejmą 

decyzje, co do schroniska dla 

zwierząt znajdującego się w 

Siedliskach. 
                     Maja Surażyńska 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Każdy z nas na pewno lubi 

Święta Bożego Narodzenia, 

ponieważ są bardzo wyjątkowe 

i pełne magii. Wszyscy z nas 

wyczekują ich z niecierpliwo-

ścią. 

Naszą szkołę świąteczny na-

strój wprowadziła pani Halina 

Gątowska wraz z klasą 3e  

22.12. 2009 roku, przygotowu-

jąc jasełka szkolne. Mimo nie-

licznych prób uczniowie tej kla-

sy bardzo się postarali i      >>>                                        

 
przedstawienie bardzo się 

udało.Całego uroku dodał 

przepiękny śpiew zespołu 

„Pryma” pod batutą pani 

Ewy Awramik, przygotowu-

jąc kolędy we wspaniałym 

wykonaniu. 

 
Po tym przedstawie-

niu niektóre klasy wraz ze 

swoimi wychowawcami 

udali się do sal, w których 

wcześniej zostały przygo-

towane wigilijne potrawy. 

Po nich uczniowie w świą-

tecznym nastroju udali się 

do domów, ale nie odpo-

czywać, lecz pomagać ro-

dzicom w świątecznych 

porządkach i przygotowa-

niach.             Paulina i  Karolina 

Uczniowie tej klasy 
bardzo się postarali 

Miłości i ciepła  

potrzebują także 

zwierzęta 
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     11 lutego nasze gimnazjum 

zaczęło obchodzić Dzień Święte-

go Walentego. W tym dniu wszy-

scy uczniowie mieli możliwość 

świetnej zabawy podczas dysko-

teki, którą poprowadził m.in. Dj 

Xksman.  

Jak co roku poczta walentynko-

wa działała pełną parą przy zbie-

raniu kartek - walentynek. Na-

stępnego dnia nasz szkolny ze-

spół oraz koło teatralne pod 

opieką pani Ewy Awramik oraz 

pani Kamili Mierzeniewskiej 

przybliżyło nam historię tego 

święta. Scenografia, muzyka 

oraz kostiumy aktorów były ści-

śle związane z dniem zakocha-

nych.  

 

     W przedstawieniu towarzy-

szyły dwie studentki Wyższej 

Szkoły Finansów i Zarządzania, 

które swoim talentem wokalnym 

skutecznie skupiły uwagę wi-

downi. Tym miłym akcentem za-

kończyliśmy obchody tego wy-

jątkowego święta.  
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Po raz pierwszy w nowym roku 

przeprowadziliśmy ankietę wśród 

uczniów naszej szkoły. Chcieliby-

śmy dowiedzieć się, w jaki sposób 

spędziliście okres poświąteczny oraz 

jak przywitaliście rok 2010.  

Zadaliśmy Wam kilka pytań:  

 

Co robiliście w Sylwestra?  

 

- Ja poszłam z koleżankami na dys-

kotekę i było bardzo fajnie. – Kasia 

  

- Wyjechałem do innego miasta do 

kolegów – bawiliśmy się  super. - 

Rafał  

 

- Siedziałam w domu z rodzicami.. 

Było nudno.. - Kinga  

 

Jakie macie postanowienia nowo-

roczne?  

 

- Postanowiłam ze będę milsza dla 

innych  - Ada  

 

- Chce schudnąć !! - Kamila  

- E… raczej nie mam… - Michał  

 

 

Po ciężkiej pracy w szkole przycho-

dzi czas zasłużonego odpoczynku. 

Ferie zimowe! Dwa tygodnie wol-

nego czasu na nasze ulubione zaję-

cia… 

 

Jakieś plany na ferie zimowe?  

 

- Komputer, znajomi i telewizja.. 

może jakaś dobra książka? - Magda  

- Wyjeżdżam na wieś do rodzinki. - 

Justyna  

 

- Jadę ze znajomymi na narty i na 

pewno będzie fajnie. - Adam       >>> 

 
 

 

 
 

Każdy z nas ma inne postanowienia i 

w odmienny sposób rozpoczął Nowy 

Rok, natomiast ferie zimowe, pamię-

tajcie, to nie czas na siedzenie w do-

mu. Wykorzystaj go! Znajdź sobie 

ciekawe zajęcia! Odpocznij i zrelak-

suj się przed powrotem do szkoły. 

Ania i Sylwia 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Widownia była zaskoczona ta-

lentem, jakim zaprezentowały 

zespoły. Nawet sama pani 

dziekan było zdumiona i uwie-

rzyła, że młodzież ma swoje 

zainteresowania. Chyliła wiel-

kie podziękowania występują-

cym, również pomysłodawcy, 

czyli p. Ewie Awramik. Życzyła 

dalszego pozyskiwania talen-

tów i rozwoju wokalnego. I po-

prosiła o dalszą współpracę z 

młodzieżą. 

Rafał Wróblewski 

 

 
 

W pierwszym tygodniu ferii 

zespół Pryma wraz ze studen-

tami z Wyższej Szkoły Finan-

sów i Zarządzania połączyły 

siły  

i pod batutą p. Ewy Awramik 

dał koncert studentom i wykła-

dowcom uczelni. Występ miał 

udowodnić, że młodzież ma 

swoje zainteresowania - w tym 

przypadku muzykę. 

 

 
 

Z mikrofonem wśród 
uczniów 
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Czarna strefa – biblioteka 
 

Czytelnictwo klas w pierwszym semestrze Najlepsi czytelnicy w I półroczu : 
 
1.  Suwalski Jakub kl.2b  33 książki 
2.  Wilk Tomasz kl.2e    31 książki 
3. Ostapkiewicz Klaudia kl.1e  26 
książki 
4.  Karwowska Karolina kl.3e 22 
książki 
 
Uczniowie wypożyczyli w sumie 1993 
książki .      
 

 

Najchętniej czytane książki: 
 

 C.S. Lewis - "Opowieści z Narni"  

Cykl siedmiu opowieści fantasy, opowiadające o przygodach 
dzieci, które grają główną rolę w odkrywaniu historii fikcyjnego 
świata, miejsca, gdzie zwierzęta mówią, magia jest powszechna, 
a dobro walczy nad złem. Godne przeczytania.  
 

 Christiane .F "My, dzieci z dworca ZOO"  

Książka powstała w wyniku wywiadu przeprowadzonego z pięt-
nastoletnią Christine F., która jako dwunastoletnia dziewczynka 
zaczęła palić haszysz, mając trzynaście lat sięgnęła po heroinę...  
Jeżeli chcecie poznać jej dalsze losy przeczytajcie tę oto książkę. 

„Monstrualna erudycja” 
 

Seria trzydziestu pięciu  książek z humorem opisujące tematy 
przyrodnicze, geograficzne i społeczne. Książka „Straszliwa 
prawda o czasie - Nick Arnold ” pomoże ci się dowiedzieć: co 
będzie, jeśli zbliżysz się zbytnio do czarnej dziury; w jaki sposób 
muchy orientują się w czasie; dlaczego lata szybciej biegną, gdy 
się starzejemy. Czy chcesz wiedzieć:  

- co dzieje się z obiadem w twoi żołądku?  

- dlaczego na twarzy wyskakują pryszcze?  

- po co nieboszczykowi fryzjer?  

- jakie żywe organizmy koczują na twoich rzęsach? 

Jeśli tak to zajrzyj do książki „ Krew, kości i cała reszta ” To tylko 
dwie opowieści  z tego wielkiego zbioru. Każdą z nich warto 
przeczytać ponieważ mają niewielki rozmiar, ciekawą zawartość, 
są pełne humoru i atrakcyjnie ilustrowane. Obejmują różne dzie-
dziny nauki od archeologii i biologii przez matematykę do filmu, 
muzyki, mody i sportu. Ich zabawne opowieści rozśmieszą, zain-
teresują i w bezbolesny sposób nauczą. 

  Klasy I Klasy II Klasy III 

A 3,1 3,5 3,2 

B 3,4 3,1 1.8 

C 1,7 2,6 3.9 

D 2,7 3,3 3.2 

E 3,2 4,0 3.6 

F 4,3 3,8 2.3 

G - 2,4 3.8 

 

 
 
 
Treści prezentowane przez gazetkę 
są wyrazem indywidualnych prze-
konań autorów. Redakcja ingeruje 
jedynie w przypadku poważniej-
szych naruszeń zasad ortografii, 
gramatyki  
i dobrych obyczajów.  
Jeżeli macie sugestie dotyczące 
artykułów, chcecie się czymś po-
dzielić, a może macie ochotę 
współpracować z nami, piszcie na 
podany niżej adres mailowy:   
                  

gimzetka@interia.eu 

 

 

 
 

WYJAŚNIĄTKO 
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Jaka muzyka i dlaczego? 
 
                

To pytanie zostało zadane paru uczniom.  

Chcieliśmy sprawdzić, czego dziś słucha 

polska młodzież, a ściślej uczniowie 

naszej szkoły. 

 

Kocham muzykę, słucham wszystkiego co 

mi wpadnie w ucho.  

Jednak, jak każdy, mam kilka gatunków, 

za którymi przepadam np.: Pop, Rock, 

Soul oraz Hip-hop. 

Każdy z tych typów muzyki pozwala mi 

wyrazić siebie lub emocje, które 

w danym momencie przeżywam. 

                                               Karolina 2b 

 

Osobiście lubię słuchać soundtracków z 

niektórych filmów. 

Moimi ulubionymi wykonawcami są 

Carter Burwell oraz Hans Zimmer. 

Lubię ją...ponieważ akurat przy niej 

bardziej się relaksuję oraz 

opuszczają mnie smutki. 

                                                  Sylwia 3c 

 

Lubię słuchać muzyki POP, ponieważ 

sam tworzę taką muzykę i ona jest dla 

mnie inspiracją do napisania nowych 

tekstów. 

                                                  Michał 1f 

 

Lubię hip-hop, ponieważ czuje sie wylu-

zowany. 

                                                    Kuba 2c 

Rafał Wróblewski 

 
                                     

 

Przed Tobą krzyżówka i rebus. Sam zobacz, jakie są proste. UWAGA!!! 

Dzięki nim może, choć na tydzień zapomnisz o ciągłym przepytywaniu z 

tylu przedmiotów. To nie żart! Wystarczy rozwiązanie wraz z kuponem 

dostarczyć do opiekunek gazetki szkolnej pani Katarzyny Łukaszewicz lub 

pani Barbary Kiluk - Dońkowskiej. Zwycięski kupon upoważnia Cię do 

tygodniowych wczasów - nie będziesz pytany przez tydzień od momentu 

losowania (nie dotyczy kartkówek i zapowiedzianych sprawdzianów).   

Do dzieła! 


   1                 

   2             

   3              

4                 

  5                  

  6               

7                

            

  1.Święto zakochanych     

  2.Bożek miłości      

  3.Wysyłane pocztą       

  4.Jest biały        

  5.1 stycznia        

  6.100-96=        

  7.Miesiąc zakochanych     

 

 

REBUS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ŻAB                             TYL           +R                KOT 

DO WYGRANIA TYDZIEŃ BEZ WKUWANIA 

               KUPON GIMZETKI 

   

  IMIĘ:  ............................................. 

  NAZWISKO: .................................... 

  KLASA: ........................................... 

  DOŁĄCZ DO KUPONU ROZWIAZANIE  
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Poznaliśmy się na „Randce 
w ciemno”, dlatego „To 
skomplikowane”, bo „Wciąż 
ją kocham”. 
 
     Myśleliście o tym, aby wybrać się 
do kina, ale nie wiecie, który film wy-
brać? Chcecie dowiedzieć się cze-
goś więcej o najnowszych zapowie-
dziach? Po przeczytaniu tego artyku-
łu wszystko stanie się dla was jasne. 
Po za tym walentynki zbliżają się 
wielkimi krokami, dlatego warto 
sprawdzić, co dzieje się w kinie i za-
brać ukochaną osobę na któryś z 
seansów filmowych.  

 
„Randka w ciemno” 
Premiera w Polsce: 5 lutego 
W wyniku szalonego zakładu z kum-
plami, Karol (Borys Szyc) decyduje 
się na udział w popularnym progra-
mie telewizyjnym „Randka w ciem-
no”. Nie podejrzewa, że tym samym 
pakuje się na pierwszą linię frontu 
wojny żeńsko-męskiej, na której trup 
ściele się gęsto, a obie płcie imają 
się wszelkich sposobów, żeby prze-
chylić szale zwycięstwa na swoją 
stronę. Majka (Katarzyna Maciąg) 
nie może dojść do siebie po rozsta-
niu z Cezarym (Bogusław Linda), 
którego skusiły wdzięki seksownej 
Czeszki Karoliny (Petra Tumova). 
Jednak od czego są zwariowane ko-
leżanki? Za ich sprawą Majka, zu-
pełnie nieoczekiwanie, zostaje kan-
dydatką do „Randki w ciemno” i - w 
efekcie - wy-
grywa egzo-
tyczną podróż w 
towarzystwie 
przekonanego o 
swojej nieod-
partej atrakcyj-
ności Karola. W 
wojażach towa-
rzyszą im prze-
bojowa i      >>> 

bezwzględna dziennikarka Kinga 
(Anna Dereszowska) oraz pa-
trzący na swoją szefową z 
przymrużeniem oka kamerzysta 
(Zbigniew Zamachowski). 
 

„Walentynki” 
Premiera w Polsce: 12 lute-
go 2010 
Opowieść o 10 
zupełnie róż-
nych osobach, 
których losy 
niespodziewa-
nie przecinają 
się podczas 
walentynek w 
Nowym Jorku. 

 
„Amelia Earhrat” 
Premiera w Polsce: 12 lute-
go 2010 
Film opowiada historię jednej z 
najsłynniejszych amerykańskich 
pilotek Amelii Earhart - słynnej 

pionierki 
lotnictwa, 

poetki i 
feministki, 

która za-
ginęła bez 
wieści nad 
Oceanem 

Spokoj-
nym pod-
czas pró-
by okrą-

żenia kuli ziemskiej wzdłuż rów-
nika w 1937 roku. 

 
„To skomplikowane” 
Premiera w Polsce: 12 lute-
go 2010  
Jane (Meryl Streep) jest matka 
trójki dorosłych dzieci, właści-
cielka piekarni i restauracji; od 
10 lat jest rozwiedziona. Mimo, 
że małżeństwo Jane i Jake’a 
(Alec Baldwin) rozpadło się 
dawno temu, byli małżonkowie 
ciągle utrzymują przyjazne sto-
sunki. Kiedy spotykają się na 
zakończeniu studiów swojego  

syna, niewinny obiad kończy 
się… ro-
mansem. 
Historia jest 
o tyle zawi-
kłana, że 
Jake ma 
dużo młod-
szą żonę 
Agnes (La-
ke Bell), a o 
względy 
Jane za-
biega świetny architekt (Steve 
Martin), którego wynajęła do 
modernizacji kuchni. Czy Jane i 
Jake mają żyć tak jak do tej pory 
czy dać szansę miłości? To 
skomplikowane… 

 
„Wciąż ją kocham” 
Premiera w Polsce: 12 lute-
go 2010 
Opowiedziana z wielkim rozma-
chem historia o miłości, rozsta-
niu i zdradzie, na podstawie naj-
poczytniejszej powieści Nichola-
sa Sparksa. Młody żołnierz John 
Tyree (Channing Tatum) pod-
czas przepustki poznaje kon-
serwatywną studentkę Savan-
nah Curtis (Amanda Seyfried). 
Ich przyjaźń szybko przeradza 
się w uczucie, a John obiecuje 
dziewczynie, że się z nią ożeni, 

kiedy tylko 
zakończy 

służbę 
wojskową. 

Zanim to 
nastąpi 

para widuje 
się tylko 
sporadycz-
nie pod-
czas krót-
kich prze-

pustek Johna. Pozostają jednak 
ze sobą w ciągłym kontakcie 
dzięki listom miłosnym jakie do 
siebie wysyłają. Niestety wyda-
rzenia z 11 września powodują, 
że chłopak musi wybierać mię-
dzy służbą dla kraju a miłością. 
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„Uwikłani” 
Premiera w Polsce: 19 lutego 
2010 
Film pokazuje prawdziwą, choć nie-
zwykłą, historię Barbary Daly (Ju-
lianne Moore). Wżeniła się ona w 
klasę wyższą, poślubiając dziedzica 
fortuny twórców bakelitu, Brooksa 
Baekelanda. Piękna i charyzmatycz-

na kobieta zu-
pełnie nie pa-
sowała do po-

wściągliwego 
męża, a naro-
dziny ich jedy-
nego potomka, 
Tony'ego, za-
chwiały jeszcze 
bardziej pod-
stawami nie-
stabilnego i 

burzliwego małżeństwa. Czując od-
rzucenie ojca, chłopiec zbliżał się do 
równie osamotnionej matki, a relacje 
tych dwojga z czasem stawały się 
coraz bardziej skomplikowane i kon-
trowersyjne. Film w sześciu odsło-
nach pokazuje czasy od 1946 do 
1972. Pogoń Baekelandów za spo-
łecznymi honorami i "cudownym ży-
ciem" prowadzi od ich wielkiego 
wzlotu, po tragiczny upadek i zbrod-
nię. 
 

„Wilkołak” 
Premiera w Polsce: 26 lutego 
2010  
Lawrence Talbot 
(Benicio Del To-
ro) po długim po-
bycie w Stanach 
Zjednoczonych 
wraca do swoje-
go rodzinnego 
domu w wikto-
riańskiej Wielkiej 
Brytanii. Pewne-
go dnia zostaje 
ugryziony przez 
wilkołaka i za-
czyna się zmie-
niać w potwora. 

KINO POLONIA: 
 
„Księżniczka i Żaba” 
od 29 stycznia 
 
Walt 
Disney 
Anima-
tion 
Studios 
powraca 
do kla-
sycznej 
animacji 
i tradycji 
pięk-
nych 
filmów 
muzycznych. Tiana mieszka w 
rozbrzmiewającym wspaniałą 
muzyką Nowym Orleanie. Pew-
nego dnia do jej domu trafia ża-
ba, która nie dość, że umie mó-
wić, to jeszcze twierdzi, że jest 
księciem zaklętym przez złego 
czarownika. Magiczny pocału-
nek nie kończy tej przygody, 
lecz dopiero rozpoczyna opo-
wieść o księżniczce, zuchwałej 
żabie, śpiewających aligatorach i 
wielu innych baśniowych posta-
ciach. Reżyserami 
"KSIĘŻNICZKI I ŻABY" są Ron 
Clements i John Musker, twórcy 
„Planety skarbów”, „Herkulesa”, 
„Małej syrenki” i „Aladyna”.                                                                         
 

„Sherlock Holmes” 
od 29 stycznia                                 
Bez względu na ich formę, czy 
obsadę aktorską popularność 
przygód Holmes’a i jego wierne-
go przyjaciela doktora Watsona 
cały czas rośnie. Na ten sukces 
z pewnością odpowiednio wpły-
nie bardzo współczesna wizja 
sławnego detektywa. XXI wiecz-
na wersja Sherlocka Holmes’a 
wyszła spod ręki znanego fil-
mowca, do niedawna męża Ma-
donny, Guy’a Ritchiego. Ten 
brytyjski reżyser i scenarzysta 
stworzył dwa arcydzieła       >>> 

współczesnego kina. Mam tutaj 
namyśli „Porachunki” i „Prze-
kręt”. Guy 
słynnie z 
innowa-
cyjnie wi-
zjoner-
skiego 
spojrzenia 
na swoje 
dzieła, 
które cha-
rakteryzu-
je świe-
żość i ory-
ginalność. Nie jest on może 
płodnym twórcą, za to prawdzi-
wym gwarantem kina zapadają-
cego głęboko w pamięci każde-
go widza.                                                                                                
 

Gabrysia;) 

Koncert w ECK: 
 

Już nie pierwszy raz w Ełckim 
Centrum Kultury odbył się kon-
cert ełckiego zespołu Sanda-
less.  Zespół ten powstał w 
styczniu 1997r w Ełku i do dziś 
zachwyca miłośników rocka i 
reggae. Koncert odbył się  
29.12.2009r o godzinie 19.00 w 
Sali ,, Zebra ‘’ . Jednak przed 
ełckimi artystami wystąpił jesz-
cze jeden zespół RIMA, który 
zachwycił nie tylko melodią swo-
ich utworów, ale również tek-
stami piosenek, które były wyko-
nane w języku białoruskim. Kon-
cert Sandalessów według fanów 
był ich najlepszym koncertem, 
który na pewno pozostanie długo 
w ich pamięci.  
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Świąteczny Koncert Kolęd: 
 

Poprzedni 2009 rok był rokiem w 

większości udanym dla nas 
wszystkich. W Ełckim Centrum 
Kultury odbyło się wiele przedsta-

wień i koncertów. Jednak jeden z 
tych wielu koncertów bardzo się 

wyróżniał. Otóż w grudniu odbył 
się ŚWIĄTECZNY KONCERT pt. ,, 
Kolędy wydanie 16 poprawione ‘‘.  

W ECK, jak co roku grupa przyja-
ciół, w, której również uczestniczy-

ła nasza P. Ewa Awramik, umiliła 
nam ten przedświąteczny czas i 

zagrała 

nam zna-
ne i mniej 
znane ko-

lędy oraz 
utworzone 

zupełnie 
nowe pio-

senki.  

Mamy na-
dzieję, że 
to nie był 

ostatni 
koncert jaki zagrali ełccy artyści i , 

że ciepło jakie jest z nami co roku 
pozostanie jeszcze na długi czas. 
 

 

 

 
 

1.Przedszkolanka przechadzała się po 

Sali, obserwując rysujące dzieci. Od czasu 

do czasu zaglądała, jak idzie praca. Pode-

szła do dziewczynki, która w skupieniu 

coś rysowała. Przedszkolanka spytała ją, 

co rysuje: 

- Rysuję Boga - odpowiedziała dziew-

czynka.  

- Ale przecież nikt nie wie, jak Bóg wy-

gląda - powiedziała zaskoczona przed-

szkolanka.  

Dziewczynka mruknęła, nie przerywając 

rysowania:  

- Za chwilę będą wiedzieli!!!!!!!!:) 

 

☻☻☻☻☻☻ 

2.Nauczyciel opowiada klasie o mał-

pach. Dostrzega, że mała Zuzia nie 

słucha. Zwraca więc jej uwagę: 

- Zuziu! Słuchaj uważnie i patrz na 

mnie, bo nie będziesz wiedziała, jak 

wygląda małpa. 

☻☻☻☻☻☻ 

3.Na historii pani zawołała Karola do 

odpowiedzi: 

- W którym roku rozpoczęła się II 

wojna światowa? 

- W 1939 - odpowiedział Karol. 

- Kto ją wywołał? 

- Adolf Hitler. 

- Ilu ludzi zginęło? 

- Naukowcy tego nie stwierdzili. 

Na drugi dzień Bartek pyta Karola: 

- O co pani Cię wczoraj pytała? 

- Zapamiętaj odpowiedzi:  

- Na pierwsze pytanie odpowiedz - 

1939, na drugie - Adolf Hitler, a na 

trzecie - naukowcy tego nie stwierdzi-

li. 

Na następnej historii pani wyrwała 

Bartka do odpowiedzi: 

- W którym roku się urodziłeś? 

- W 1939 - odpowiada pewny siebie 

Bartek. 

- Kto jest Twoim ojcem? 

- Adolf Hitler. 

- Bartek, czy Ty masz mózg?! - pyta 

zdenerwowana pani. 

- Naukowcy tego nie stwierdzili. 

☻☻☻☻☻☻ 

4.Lekcja polskiego. Pani pyta: 

- Kaziu, kiedy używamy dużych liter? 

- Wtedy, kiedy mamy słaby wzrok. 

☻☻☻☻☻☻ 

5.Pani kazała dzieciom przynieść do 

szkoły swoje domowe zwierzątka. 

Małgosia przyniosła kotka, Jadzia 

pieska, a Jasiu przyniósł żabę.  

- No i co ta Twoja żaba potrafi, Jasiu? 

- pyta pani. Jasio szturchnął żabę, a 

żaba na to:  

- Kła!  

Jasio jeszcze raz szturchnął żabę, ale 

ona znowu:  

- Kła!  

Wreszcie Jasiu się zdenerwował i ude-

rzył pięścią o stół, a żaba na to:  

 

- Kłanta namera, tarira kłanta-

namera,  kłanta namera ,  tarira 

kłantanamera  

☻☻☻☻☻☻ 

6.- Kaziu, kiedy powiesz:   

,,Lubię nauczyciela", jaki to 

będzie przypadek? 

- Bardzo rzadki, panie profeso-

rze. 

☻☻☻☻☻☻ 

7.Ojciec bardzo zadowolony 

wrócił z wywiadówki. 

- Naszego Adasia chwalono za 

wybitną inteligencję. Ciekawe, 

po kim on odziedziczył taki ro-

zum? 

Małżonka odpowiada: 

- Chyba po tobie, bo ja swój 

jeszcze mam. 

8.Dowód na to, że szkoła jest 

filmem: 

- Geografia - Discovery Channel 

- WF - Szkoła przetrwania 

- Religia - Dotyk anioła 

- Chemia - Szklana pułapka 

- Matematyka - 5*5 

- Historia - Sensacje XX wieku 

- Język polski - Magia liter 

- Lekcja muzyki - Jaka to melo-

dia 

- Lekcja wychowawcza - Na 

każdy temat 

- Przerwa - 997 

- Test - Milionerzy 

- Poprawka - Stawka większa 

niż życie 

- Nowa w klasie - Trędowata 

- Nowy w klasie - Obcy pasażer 

Na stromo 

- Ostatnia Ławka - Róbta co 

chceta 

- Pan konserwator - Mc Gyver 

- Wycieczka szkolna - Ostry 

Dyżur 

- Wyrwanie do odpowiedzi – 

Totolotek 

- Wywiadówka - Z Archiwum X 

- Wakacje z rodzicami - Fami-

liada 

- Dyrekcja - JAG Wojskowe 

Biuro Śledcze 

- Dozorca \Woźny - Strażnik 

Teksasu                                >>> 

Bank kawałów 

STOPKA  REDAKCYJNA 
            Redakcja: Karolina Krzesicka, Martyna Sobotko, Kasia Szczerba, Paulina      

            Podbielska, Gabrysia Ozorowska, Paulina Leszczewska, Urszula Patruś,      

            Sylwia Harasim, Anna Kulikowska, Karolina Hałań, Maja Surażyńska, 

            Kornelia Komorowska, Patrycja Pruszyńska, Paulina Szczerba, Karolina     

            Karwowska. 

           Opiekunowie gazetki: Barbara Kiluk – Dońkowska, Katarzyna Łukszewicz. 
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- Informatyk - Johny Memnona  

- Korytarz w szkole - Ulica Sezamkowa 

- Powrót taty z wywiadówki - Wejście 

smoka 
 

Kto, co, komu :D ? 
 
Gdy walentynki się zbliżają 
Wszyscy się kochają 
Pani Wioletta Paczkowska jest wesoła 
Kocha ludzi dookoła 
                 Darek Kumkowski i Julia Gdula z Ic 
 
 
Pozdro dla Barbi, Żaby, Seby, Kuby Ic  i dla:  
Karolina, Kamila, Ania, Wiki, Kinga 
Dla: Pani Ewy; pani Wioletty i pani Julity Ma-
lewskiej 

                         Julia 
 
Pozdrowienia dla Id Damianka, Mulina, Dzid-
ka i Dzikiewo i Pieny 

                         Darek 
 
Pozdro dla tych wariatów z IIc 

                            Czacza 

 
Pozdrowienia dla Magdy, Julity i Natalki z IIc  

                                              od Bartusia 
 
Pozdrowienia dla Sidy, Oli, Anki, Andrzeja, 
Ewy i Ady 
                                                      od Natalki :) 

 
Pozdrowienia dla: Kamila, Kaczki, Daniela, 
Przekopa, Neostrady, Gośki, Mateusza N 
 
 
Pozdrawiam Natalia D., Ola T., Andrzeja, 
Miwkę, Ewkę i Adę i całą klasę Ib 
 
 
Pozdrowienia dla Karoliny Hałań z Ia i Kasi 
Szczerba z III e 

 
Pozdrowienia dla Izy,Ani,Asi i Karoliny z If 

 
Pozdro dla Magdy z IIIe 
 
 
Pozdro dla SasQacza od Texonka i Przemu-
sia xD 
 
Pozdro dla całej IIIg i Mojej Kochanej Żabki z 
Ia Siema Eniu                                          Nikita 
Pozdrawiam gorącą całą klasę If a w szcze-
gólności: Ochme, Natalkę, Monikę, Izę, Sa-
mor ZaBrzydką, Asię, Misię, Michała, Radka 
:) i Kubę. 
I panią Awramik. I Krawczyka,Daszka i Łaza-
rza                                                                                                                        
                                                               Śliwka 
 

Dla słodkiego chłopca "P.B." 
                          Twoja Walentynka <3 
 
Buziaczki dla Oskara i Damianka oraz 
reszty chłopców z kl. IIIf 

                                                   
Koffamy... Dziewczynki <3 

                                                            
Pozdrawiam Michała Tyszkiewicza z If 
 
Dla Ulki, Nyguska, Klaudii, Klary, Pau-
lii, p. Paczkowskiej i reszty Ic 

                                                                  
Zexi i Oliwka 

 
Dla wspaniałej wychowawczyni klasy 
IIIe 
                                    wychowankowie 
 
Serdeczne pozdrowienia dla Damiana 
Bielskiego z kl. III f , 
i Kacpra Chmielewskiego, i dla Bartka 
Litwinko. Pozdrowionka :) ;* 
 

Pozdrowionka dla Dominisi, Natalusi i 
Barteza od koleżanek z podstawówki 

heh                                                                        
KC na zawsze  

 
Pozdro for Bartussiek z III f !  

                         I loff you <3 
 
Pozdrowionka dla Dominiśki, Olguśki i 
wszystkim dziewczynom z III f 
 
Pozdro dla Piotrusia ;* 

                 Dominika xD 
 
Pozdrowionka dla Oskara, Marcina i 
Damiana z III f  
                                od Michała z klasy 

 
Pozdrowionka dla:Diterka, Bitboxa, 
Boksera, Frajzera 
Od największych księżniczek ze szko-
ły! 
 
Gorąco pozdrawiam pana Dariusza 
Trzaskowskiego. 

                       uczennica kl. If 
 
Pozdrawiam Klaudię Śliwowską i Pa-
trycję Ochmańską z kl If 

Samoe                                                                   
 
Pozdrowienia dla Asi, Michała, Kasi, 
Klaudii, Ochmania, Natalki, Moniki, Izy 
:) 
I like was xD I dla klasy If       Misia                                                       
Walentynkowe pozdrowienia dla Wilka! 
KOCHAMY CIĘ WILCZKU! :* 
Całuski i buziaczki =) hehe 
zawsze będziesz w naszych sercach ! 
:D 
 

Pozdrowienia dla SUPER przystojnia-
cha z klasy III f. Czuję Twój zapach 
codziennie i nie mogę się opanować 
by powiedzieć Ci cześć! KOCHAM! 

                Tajemnicza M. 

                                                        
Pozdro dla wszystkich z kl. IId i IIc, a 
szczególnie dla kochanych: 
Em ;* x3 , Oll^^ , Natalci, Fistaszka no 
i dla szalonej 3 z IId, czyli dla: 
Pysiaka,Machioszki,Kamilki i dla mo-
jego kochanego wychowawcy i trenera 

                                                                              
Od Gwiazdeczki ;* <3 

 
Pozdrowienia dla Aśki J., Andrzeja Ib i 
reszcie dziewczynom z Ib 
 
Pozdrawiam Sylwie P. z klasy Ib i 
Sylwię C. z klasy IIIc, dla Olendzia z Ib 
 
 
Serdecznie pozdrawiam Sylwię C. z 
klasy IIIc, Natalkę, Sylwię P., Ewę, 
Andrzeja, Anie, Marte, Ade, Kamilka, 
Kaczki, Gośki, Mateusza S, Mateusza 
N. 

     Ola                                                                                                                                                         
 
Pozdrowienia dla Ani Mirkowicz z Ib 
                                          od Endriu ;* 
 
Pozdro dla IId i IIc <3 

                od Milki ;* 
 
 
Pozdrawiam najukochańszą Patrycję 
Ochmańską. Pamiętaj moja miłość do 
Ciebie się nie zmieni  

           K...                                                                                                             
 
Dla Aleksandry Kądziąłki IIg od An-
drzeja i Danielka . Mateuszek złoży Ci 
potem ;* 
 
 
Pozdro dla całej IId i IIc. Buziaki Skar-
by! I wszystkich fajnych nauczycieli. 
                                                                  
Buziaki od Żaby i Pauli$ ;* 
 
Pozdrawiam: Sebka, Kubusia, Żabkę, 
Klaudię, Darię, Politę, Nataluś, Moniś, 
Paliwka, Mańka, Świstaka, Kubę i 
Przemka xD , Niunię i Malutką. 
 
Buziaczki Pauli$ ;* 
 
Pozdrowienia dla Pauli$, Moni$, Ku-
busia, całą IIc , wychowawcę klasy IId, 
Malutką, Niunie i Darię ;*                                                                                              
            Buziaczki ;* ŻabQaaa i Pauli$$ 
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Serdecznie pozdrawiam kochaną Śliwkę, 
raperke Samoe, moje kochane siatkareczki: 
Natalię, Izę i Monikę, Boskiego Radka i roc-
kowego Kubę                                                                                                                                           
             od waszej kochanej Ochmy! z klasy If 
 
Pozdrowienia dla wszystkich, których znamy i 
kochamy!  
Kinga, Żaneta, Eliza, Dorota,Monika ,Justyna, 
Jowita. Buziaki =) 
 
Pozdrowienia dla Ani, Marty, Asi, Izy z klasy If  
                                                       od Karoliny 
 
Pozdrowienia dla kochanego męża Wilka od 
żon: Justyny i Moniki z IIe 
 
Pozdrawiam całą klasę Ic dla Lexi, Oliwki, 
Klary, Uli, Klaudii i Ani oraz dla Barbi i Żaby z 
IId Kc! 

           Ula ;*                                                                                                     
 
Pozdrawiam Dorotę IIe oraz Kingę, Barbi i 
Żabę z IId Jeszcze do tego Zuzię! 
 
 
Pozdrowienia dla Murzyna. 

                   Super Laska 
 
Gorące buziaczki dla seksownej Kasi U z IIe 

                                     Gorący wielbiciel 
 
Pozdrowienia dla Damiana i Oskara z IIIf... 
 

                       Super kumpele i wielbicielki 
 
Pozdrowienia dla Rafała z IIe  i dla Macieja z 
IIIe 

                                                  Anonim 
 
Pozdrowienia dla moich najukochańszych, 
czyli Izie i Natalce. Jesteście i zawsze bę-
dziecie najlepsze. 
I oczywiście serdecznie pozdrawiam całą 
klasę If i naszego wspaniałego wychowawcę 
p.Krzysztofa Maksymowicza, 
oraz gorące buziaki Ochmie, Śliwie, Misi i Asi 

         Monika 
 

Pozdrowienia dla moich kochanych dziew-
czyn: Monika i Natalka. Jesteście wspaniałe. 
^^ ;** 
Najukochańszej nauczycielce w szkole (p. 
Ewa Awramik ) ;*** oraz wszystkim zakocha-
nym, 
pozdrowienia walentynkowe ;) ;* i Kissy Och-
mie, Misi, Asi, Śliwce <3                                                                                           

Iza ^;*                                                                   
 
Pozdrowienia dla naszego kochanego wy-
chowawcy pana Piotra Penkiewicza z okazji 
walentynek!                                                                                     

Życzy klasa Ia ! 
 
Pozdrowienia dla dziewczyn z klasy Ic 
                                        Kocham Was - Klara 

Pozdrowienie dla p. Piotra Penkiewi-
cza, żeby jakoś z nami wytrzymał :D 

                                                                            
Klasa Ia 

 
Pozdrowienia dla Miśki, Kasi, Asi, Śli-
wy, Kuby, Radka, Samoy i dla Michał-
ka                                                                                                     
                                                  od Kasi 
 
Pozdrowienia dla Ani, Izy, Marty z kl If  

                                            Asia 
 
Dla p. Ewy Awramik Kocham panią ! 

                                  Amorek 
 
Dla słodziaka (elfa) 

           Twoja walentynka 
 
Pozdrawiam bardzo ciepło całą spo-
łeczność dużych i trochę mniejszych 
gimnazjum nr 1 

                                                                                          
p.Awramik 

 
Dla naszej kochanej pani Ewy Awra-
mik 

                                   słodziaczek 
 
Pozdrowienia dla Moniki Iwińskiej od 
Przemka Lemkiewicza oraz Ewy 
 
 
Pozdrawiam lejdis and dżentelmens z 
IIb, żebyście zawsze byli b.mądrzy i 
żeby nic nigdy nie padło wam na muzk 
KI$$y! ;*                                                                                                                                    

Gabdysia 
 
Pozdrawiam koffane osóbki z IIb, oraz 
całe gimnazjum ;*                                                       

Nicole 
 
Pozdrowienia moim kochanym dziew-
czynom Izie i Monice. Jesteście wspa-
niałe ;** 
i dzięki za wszystko. No i pozdrowienia 
całej klasie If :D 
oraz wielkie buziaki dla Śliwiki, Ochmy, 
Misi, Asi ;D                                                                

Natalka ;* 
 
Pozdrowienia dla Misi, Śliwki i całej 
klasy If  
                                                      Asia 

Gdy zbliżają się walentynki życzę Ci 
dużo szczęścia w miłości Klaudynko 
Ty moja droga kochana                                                                                                                  

Ania M. 
Pozdro dla Malutkiej i Ulci ;* <wariat-
ki> 
 
Pozdrawiam: Asię, Martę i Anię z kl If 
oraz Adę, Dominikę i Sylwię z kl Ib                                                                                       

Iza 
Dla Justyny, Kingi, Moniki, Jowity, 
Żanety i Doroty od wielbiciela ;* II E 
Dla Huberta z III E ;* 
 
Dla całej IIId =* 
 
Pozdrawiam Asię, Martę i Izę z If 

                                    Ania 
Pozdro dla Mariusza =* 
 
Miłość istnieje tylko wtedy, 
Gdy kochać się umie, 
Gdy jedno serce drugie rozumie =* 
Dla Natalii i Salihy 

             Anita 
 
Pozdrawiam moich skarbów: 
Milkę, Pauliś, Nataluś, Pyśkę, Żabcię i 
całą moją klasę                                                           

Monia II c 
Pozdrowienia dla IIg i IIf od Maruski 
 
Serdecznie pozdrawiam Anitę i Natalę 
z IIc 
                                                 Jola =) 
Pozdro dla Magarjagana 
 
Pozdrowienia dla Niuńki z IIg  
                    Od wielbiciela ;* buziaczki 
 
Pozdrowienia dla Moniki, Izy i Natalki 
 
Pozdro dla Świstaka z Bączy! I dla 
Gabrysia zwanego ciachem :P 
                            od Gerwazego! ELO! 
 
Kochanej Monisi xD Kocham ! 
                                 KwiatuszeQ ;* <3 
 
Dla mych najważniejszych: Pauliś, 
Moniś, Żabcia, MalutQa,Joluś,Niunia. 
Kw =*                                                                      
                                             Natalia =* 
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