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      Noc wigilijna – wbrew temu, co 

mówi kolęda – nie była wcale ani 

cicha, ani spokojna. Istniało bowiem 

stare przekonanie, że po ugoszczeniu 

należy wypędzać z domu dusze i to w 

sposób obrzędowy, hałasując.              
                                       więcej na str. 2»         
 

 

 

   Uczniowie Gimnazjum nr 1 w 

Ełku biorą udział w projekcie 

edukacyjnym "Nasze pasje" pt. 

"Koń jaki jest- każdy widzi, ale 

kto z nas wie, jaka jest jego natu-

ra?" Projekt realizowany jest w 

stadninie przy ul. Zamkowej 

dzięki uprzejmości p. Elżbiety 

Dąbrowskiej pod opieką p. Elż-

biety Jeżewskiej już od paździer-

nika.                          więcej na str. 6»  

 

 

 
 
 

 

 

      Pierwszego września wypo-

czętych, uśmiechniętych przy-

witała nas jakże odmieniona 

szkoła. Zmiany zaszły nie tylko 

w wizerunku szkoły, jak rów-

nież w składzie uczniowskim. 

We wrześniu odbyły się wybory 

na przewodniczącego gimna-

zjum, przeprowadzone trady-

cyjnie jak co roku. więcej na str. 2» 

 

 

 

  Wigilia jest okazją do rodzin-

nych spotkań. Zazwyczaj nie 

jest postna. Na bożonarodze-

niowym stole w Belgii mogą 

się znaleźć zarówno ostrygi, 

homary, jak i indyk oraz baba z 

kremem mokka. Po pasterce 

jada się buguettes, rodzaj kutii 

z pęczakiem.       więcej na str. 4»  

                      

Mugole, strzeżcie się!! 
 

Po nieudanej próbie przechwy-

cenia przepowiedni Lord Vol-

demort jest gotów uczynić 

wszystko, by zawładnąć świa-

tem czarodziejów. Organizuje 

tajemny zamach na swego 

przeciwnika, a narzędziem w 

jego ręku staje się jeden z 

uczniów. Czy jego plan się 

powiedzie?           więcej na str. 8» 

 

 
 

 
» Z mikrofonem wśród uczniów 
» Co jest grane?! 
» Czarna strefa - biblioteka 
» Kto, co, komu ? 
» Świąteczna rozrywka 
» Bank kawałów 
» Wyjątkowy dzień 
» Koncert Kolęd  
» Wywiad z p. Ewą Awramik 
» Ubieramy szkolną choinkę 

 

Groch na cały rok 

Ponadto w numerze  

CCoo  kkrraajj  ttoo  oobbyycczzaajj 

To my 
decydowaliśmy 
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Pierwszego września wypoczętych, 

uśmiechniętych przywitała nas jakże 

odmieniona szkoła. Zmiany zaszły 

nie tylko w wizerunku szkoły, jak 

również w składzie uczniowskim. We 

wrześniu odbyły się wybory na prze-

wodniczącego gimnazjum, przepro-

wadzone tradycyjnie jak co roku. To 

my decydowaliśmy, kto będzie ikoną 

naszej szkoły. Kandydowały: 

- Saliha Dąbrowska 

- Gabriela Ozorowska 

Większością głosów wybrano Salihę. 

W skład samorządu w roku 2010/11 

wchodzą : 

- Przewodnicząca Saliha Dąbrow-

ska (kl. 3a) 

 
- Zastępcy:  

* Kuba Lalak (kl. 3e) 

 

* Gabriela Ozorowska (kl. 3b) 

 
 

Opiekunami zostali jak w ubie-

głym roku : 

- p. Kamila Mierzeniewska  

- p. Urszula Paszkowska 

Samorząd wywiązuje się ze 

swoich obowiązków nienagan-

nie. Dzięki nim nasza szkoła 

organizuje wiele atrakcji. 

Es weihnachtet schon 

 
W listopadzie rozpoczęła się w 

Niemczech piąta pora roku „Kar-

neval”. Odbyło się to 11 listopada 

dokładnie o godzinie 11:11. Zanim 

jednak karnawał osiągnie swój 

kulminacyjny punkt, Niemcy od-

dają się tradycjom i zwyczajom 

związanymi z adwentem i Bożym 

Narodzeniem. 

1 grudnia dzieci otrzymują ad-

wentowe kalendarze, w których za 

małymi okienkami czeka na nie 

codziennie jakaś niespodzianka w 

postaci zabawki bądź słodyczy 

6 grudnia grzeczne dzieci odwie-

dza Mikołaj Nikolaus ze swym 

pomocnikiem, który nazywa się 

Knecht Ruprecht i towarzyszy mu 

aż do wigilii. Warto mieć wtedy 

wyczyszczone buty, miejsce pod 

poduszką lub zostawiony na noc 

ładnie nakryty stół  z pustym  

talerzykiem. Der Nikolaus lubi 

porządek i grzeczne dzieci. 

W grudniu w niemieckich mia-

stach można odwiedzić bożona-

rodzeniowe jarmarki „Weihnacht-

smarkt”, które są czynne popołu-

dniami aż do 24 grudnia. Jest to 

wesołe miejsce spotkań dużych i 

małych, gdzie można kupić pre-

zenty, własnoręcznie wykonane 

choinkowe ozdoby, zjeść świą-

teczne potrawy. Natomiast dzieci 

mogą przejechać się na karuzeli i 

porozmawiać z Mikołajem. 

Miejsce te jest magiczne, święta 

trwają tam cały miesiąc, a to za 

sprawą rozbrzmiewającej muzyki 

adwentowo – bożonarodzeniowej 

i unoszących się wszędzie ko-

rzennych, karmelowych zapa-

chów 

W każdym domu, szkole, zakła-

dzie pracy i sklepie stoi pięknie 

przystrojona choinka z tysiącami 

światełek, mnóstwem gwiazd i 

aniołów, a także adwentowe 

wieńce z czterema czerwonymi 

świecami, stroiki i inne ilumina-

cje. 

 
Do tradycji należy też pisanie 

kart świątecznych. Jeszcze nie 

jest za późno. Napisz i Ty: 

 

1.Frohe Weihnachten 

 

2. Alles   Gute zur Weihnachten 

 

3. Viel Gluck Und Gesundheit zur 

Weihnachten Und ein Gutes 

Neues Jahr.  

 

Z okazji zbliżających się świąt: 

 

Weihnachtlich solls klingen 

Kinder sollen singen 

Glocken laut reschallen 

GruBe von uns allen. 

 

Agnieszka Zadroga 

 

To my  

decydowaliśmy 
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Tradycją naszej szkoły jest od 

dawna organizowanie Mikołajek. 

Jak co roku 6 grudnia nasza szko-

ła zamieniła się w krainę Mikoła-

jów. Na uczniów czekało wiele 

atrakcji. Ta przyjemność nie ominę-

ła także nauczycieli i pracowników 

szkoły. Gimnazjaliści byli świad-

kami odwiedzin Mikołaja, który 

zawitał do każdej z klas. Było przy-

jemnie, ciekawie i wesoło. Zorgani-

zowano także akcję : mikołajkowe 

życzenia. Uczniowie bardzo zaan-

gażowali się, każdy mógł zostać św. 

Mikołajem. Osoby mające czapkę 

świętego bądź czerwony dodatek w 

ubiorze nagrodzony był punktami 

dodatnimi. A nauczyciele otrzymali 

upominek w postaci słodkości, by 

móc osłodzić zajęcia z opornymi 

uczniami. Lekcje umilały świątecz-

ne utwory, życzenia i pozdrowienia 

przekazywane przez radiolę. 

Wszyscy świetnie się bawili i dla 

każdego był to wyjątkowy dzień. 

 

Zaczekajcie w ciepłych domach i przy 
wonnych stołach, 

Choć noc z głębin się nachyla  
z gwiazdą gwiazd u czoła. 

 
Ta najcichsza, że z otchłani snu  

i wieków słychać, 
Jak na żagwi siana w żłobku śnieżny 

nów oddycha. 
 

A już gonty pozrywane, wrota uchylone 
– 

Gdzie to dziecię... trzej królowie  
przyszli znów z pokłonem! 

 
Zaczekajcie, czas nastanie i na dary 

królów: 
Ono najpierw musi obejść tych co wyją 

z bólu. 
 

Ono musi, gdzie pokotem  
na kamiennych płytach 

Śpią bezdomni, by dzieciątko  
zziębnięte powitać. 

 
I w podziemiach, gdzie na promyk  

czeka ktoś w zawale. 
I gdzie się żałobą dzielą ogłuszeni  

żalem. 
 

Musi być na wysokościach, w czarnych 
oknach bloków 

Z tymi, co chcą z krzykiem runąć  
w przyszłość bez widoku. 

 
Z tymi, co tak zabłądzili w śmieciach 

życia całkiem, 
Że do ust unoszą z ziemi lepkie      

niedopałki. 
 

Ono musi noc przepłakać pierwszą,  
z tamtym chłopcem; 

Lęku noc – jak po przeszczepie z serce 
przeżyć obcym. 

 
Z tymi być, co przed karą śmierci już 

matce złorzeczy. 
Musi podać ziarnko światła, których nie 

uleczysz. 
 

Wśród wyklętych i ściganych, toczo-
nych przez zamieć, 

Jak choinki połamane porzuconych  
w bramie. 

 
Zaczekajcie syci, czyści – ono zdąży 

wszędzie: 
Po kolei, to noc długa, do wszystkich 

przybędzie. 
 

Niech lustrzane lśnią choinki, śpiew 
dziecięcy dnieje – 

Ono idzie, bo co serce, to ludzkie   
Betlejem. 

 
Zaczekajcie w ciepłych domach, gdzie 

radość i miłość: 
Ono przyjdzie, 

Choćby we śnie – 
A może już było? 

 

 

 
 

W ramach działalności Samo-

rządu Uczniowskiego została 

zorganizowana w naszej szko-

le akcja:  

"Ubieramy szkolną choinkę". 

Uczniowie zachęcani byli do 

przynoszenia ozdób świątecz-

nych . Wiele osób zaangażo-

wano się w tę akcję, a ich hoj-

ność została nagrodzona do-

datnimi punktami. Dzięki nim 

na głównym korytarzu stoi 

piękna, kolorowa choinka.  

                                                                                                    

 
 

Dziękujemy :)  
 

 

 

Wyjątkowy dzień 
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Austria 
 

W zależności od regionu, w Austrii 

kultywowane są różne tradycje. W 

Wiedniu na wigilijnym stole króluje 

karp, a w Kartynii- pieczona kaczka. 

Najpopularniejsze jest zwyczajne 

ciasto: z mleka, mąki, soli, masła i 

miodu. Do świątecznych przysma-

ków należą pierniki, wino z korze-

niami, gorące kasztany i pieczone 

migdały. W Austrii znany jest oby-

czaj przygotowywania szopki, czyli 

figurek Świętej Rodziny i małego 

Jezusa. Jedna z najpiękniejszych ko-

lęd świata "Cicha noc, święta noc" 

(Stille Nacht, Heilige Nacht) powsta-

ła w Austrii, w małej wiosce Obern-

dorf koło Slazburga w grudniu w 

1988 roku. Słowa napisał ksiądz Jo-

seph Mohr, a muzykę- organista 

Franz Xavier Gruber. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Belgia 
 

Wigilia jest okazją do rodzinnych 

spotkań. Zazwyczaj nie jest postna. 

Na bożonarodzeniowym stole w Bel-

gii mogą się znaleźć zarówno ostrygi     

 

 
 

 

 

homary, jak i indyk oraz baba z kre-

mem mokka. Po pasterce jada się 

buguettes, rodzaj kutii z pęczakiem. 

Głównym daniem jest dziczyzna w 

sosie śliwkowym i sorbet. 

   
 

Regionalną potrawą jest specjalnie 

przyrządzany pasztet marynowany w 

winie z mnóstwem przypraw i ziół, 

podawany na ciepło bądź na gorąco. 

Świątecznym deserem jest Buche de 

Noel, rodzaj ciasta w kształcie pnia 

polanego czekoladą. W Wigilię, 

głownie dzieci, odwiedza Święty 

Mikołaj, który przed północą zosta-

wia dla nich prezenty pod choinką. 

Belgowie świętują Bożego Narodze-

nia (25 grudnia), natomiast 26 grud-

nia jest normalnym dniem pracy. 

Czechy 
 

W Wigilię Bożego Narodzenia- Cze-

si odwiedzają cmentarze. Tego dnia 

groby najbliższych i przyjaciół ozda-

bia się wieńcami, kwiatami, gwiaz-

dami betlejemskimi oraz koszycz-

kami ze specjalnymi bożonarodze-

niowymi ciasteczkami. W wielu cze-

skich domach podczas Bożego Na-

rodzenia słucha się kolęd, popularne  

jest również odwiedzanie szopek 

bożonarodzeniowych. Najważniejszą 

potrawą wigilijną jest karp podawa-

ny z sałatką ziemniaczaną. Na deser 

podaje się kruche ciasteczka, pieczo-

ne osobiście przez każdą panią do-

mu. Ciasteczka dostają prezenty od 

Jezuska. Również po kolacji wigilij-

nej zwyczajem jest kolędowanie. 

Okres Bożego Narodzenia kończy 

się świętem Trzech Króli. 

Dania 
Obchody świątecznego Bożego Na-

rodzenia w Danii rozpoczynają się 

od adwentowego wieńca z czterema 

świecami, które po kolei są zapalane 

w cztery niedziele

 

poprzedzające Wigilię. Kolacja wigi-

lijna składa się z pieczonej kaczki 

lub gęsi faszerowanej suszonymi 

śliwkami oraz ris r i'amande, czyli 

ryż z owocami i przyprawami. Do 

jednej z miseczek z tą potrawą wkła-

da się migdał, a ten, kto go znajdzie 

dostaje jeszcze jeden prezent. Naj-

ważniejszym punktem wigilijnego 

spotkania jest obdarowywanie pre-

zentami. Po kolacji zapala się świa-

tełka na choince, którą zdobią liczne 

małe chorągiewki, Dannebrog.   

Co kraj to obyczaj 
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Noc wigilijna – wbrew 

temu, co mówi kolęda – nie 

była wcale ani cicha, ani spo-

kojna. Istniało bowiem stare 

przekonanie, że po ugoszcze-

niu należy wypędzać z domu 

dusze i to w sposób obrzędo-

wy, hałasując. Rozlegały się 

więc zewsząd wystrzały, wybu-

chy, strzelano z rusznic, pe-

tard, uderzano z wielkim hała-

sem w garnki, stoły. Im gło-

śniej, tym lepiej. 

 Potem udawano się na pa-

sterkę, a po drodze młodzi lu-

dzie wróżyli sobie szczęście  

w miłości z kołków w płocie. 

Zwyczaj nakazywał, by przy-

najmniej jedna osoba z rodziny 

wzięła udział w tej najuro-

czystszej mszy Bożego Naro-

dzenia. Długo też utrzymywał 

się zwyczaj rzucania grochem 

z chóru przed pasterką, mają-

cy zapewnić urodzaj       >>>> 

 

 
 
 

i pomyślność na cały przyszły 

rok; no cóż, niewątpliwie ko-

ścielnemu zapewniał „groch na 

cały rok”.  

Po pasterce, zgodnie ze 

zwyczajem, mężczyźni chodzili 

„po podłazach”, czyli odwie-

dzali krewnych i sąsiadów,  

a szczególnie rodziców swojej 

przyszłej żony. Składano sobie 

specjalne życzenia szczęścia  

i wszelkiej pomyślności, obsy-

pując gospodarzy zbożem: 

 

Na szczęście, na zdrowie, na 

to Boże Narodzenie … 

Żeby się darzyło w komorze, 

oborze, wszędzie, daj Boże… 

lub 

Na szczęście, na zdrowie, na 

to Boże Narodzenie, 

Co byście mieli telo koni-

ków, kielo w płocie kółic-

ków, 

Po sopach krowicek, kielo  

w lesie jedlicek… 

W każdym kątku po dzie-

siątku, a w kiesonce sto ty-

siącków, 

Byście zdrowi i weseli i by-

ście się wse mieli jako w 

niebie Janieli. Jament. 

 

 

 

 

 
 

 

 

   Niewiele dzisiaj się zachowa-

ło z prastarych, rolniczych 

głównie, obyczajów. Rzadko 

kto je teraz na Wigilię owsiany 

kisiel, brakuje na naszych sto-

łach dwunastu rybnych dań, 

nie myjemy się w misce, doty-

kając złotych czy srebrnych 

monet, nie smarujemy zębów 

czosnkiem, nie opasujemy sto-

łu łańcuchami, nie chowamy 

wrzecion… Ale zjedzmy cho-

ciaż orzechów i schowajmy łu-

skę wigilijnego karpia do 

portmonetki – a nuż ?!  

(Na podstawie: Hanna Szymanderska Pol-

skie tradycje świąteczne)   

 

 

 

 

Groch na cały rok 
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Z okazji zbliżających się świąt Bo-

żego Narodzenia postanowiliśmy 

zapytać uczniów naszej szkoły, jaka 

jest ich najbardziej ulubiona potrawa. 

Oto najciekawsze odpowiedzi : 
 

- Trudne pytanie, bo potraw na stole 

jest wiele, lecz najbardziej czekam na 

kapustę z grzybami. 

Klaudia III G 
 

- Moją ulubionym daniem jest ryba 

po grecku. 

Julka II C 

- Wszystkie potrawy przygotowane 

przez moją mamę są smaczne, ale 

jeżeli miałabym wybrać, to byłyby to 

uszka z grzybami. 

Klaudia II C 
 

- Ja uwielbiam i z niecierpliwością 

czekam na karpia i kapustę z grzy-

bami. 

Marlena III G 

 

 Nasi koledzy mają różne gusty. Nie 

trafiła się osoba, która nie wymieniła 

żadnego dania co oznacza, że trady-

cyjne potrawy wigilijne są oczeki-

wane i lubiane przez wszystkich. 
 

Paulina Leszczewska 

 

 

 
W owym czasie wyszło rozporzą-

dzenie cezara Augusta, żeby przeprowa-

dzić spis ludności w całym świecie. Pierw-

szy ten spis odbył się wówczas, gdy wiel-
korządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali 

więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy 

do swego miasta. Udał się także Józef z 
Galilei, z miasta Nazaret do Judei do mia-

sta Dawidowego zwanego Betlejem, po-
nieważ pochodził z domu i rodu Dawida, 

żeby się dać zapisać z poślubioną sobie 

Maryją, która był brzemienna. Kiedy tam 
przybywali, nadszedł dla Maryi czas roz-

wiązania. Powiła swego pierworodnego 
Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w 

żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w 

gospodzie. 
                                        (Łk 2, 1-7)   

 
 

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Ełku bio-

rą udział w projekcie edukacyjnym "Na-

sze pasje" pt. "Koń jaki jest- każdy wi-

dzi, ale kto z nas wie, jaka jest jego natu-

ra?" Projekt realizowany jest w stadninie 

przy ul. Zamkowej dzięki uprzejmości p. 

Elżbiety Dąbrowskiej pod opieką p. Elż-

biety Jeżewskiej już od października. 

  
 

Celem tych zajęć jest kształtowanie sze-

regu cech tj. koordynacji ruchowej, od-

wagi, poczucia.  odpowiedzialności i 

wartości, wzrostu   koncentracji, samo-

kontroli, które pobudzają inicjatywę, 

dają lepsze zrozumienie własnych po-

trzeb i możliwości. Uczniowie mają 

możliwość jazdy konno po wybiegu oraz 

przejazdu bryczką po malowniczych 

okolicach Ełku. 

  
 

Integracja grupy odbywa się przy ogni-

sku podczas pieczenia kiełbasek i 

wspólnych rozmowach. Zainteresowani 

poznają podstawowe zasady pielęgnacji 

konia oraz jego naturę. Uczą się, w jaki 

niebanalny sposób można zorganizować 

sobie czas wolny w aktywny sposób. 

Zajęcia cieszą się dużym zainteresowa-

niem i miejmy nadzieję, że na długo! 

   Projekt realizowany jest z budżetu 

miasta Ełk.                                                                                                                                    

 

ZŁOTE MYŚLI 

KOMENTATORÓW 

SPORTOWYCH 

 
 

Ta radość jest niesamowita. Lu-
dzie się bawią, tańczą się. 
 
Oto ten moment przed momen-
tem na państwa ekranach. 
 
Norwegia ma największy pro-
cent uprawianych sportowców. 
 
Popatrzmy na jego przytomność 
umysłu. 
 
Kosecki wypuścił prostopadłego 
Bąka. 
 
Veron złapał się za włosy, a 
właściwie to nie miał za co zła-
pać, bo jest łysy. 
 
Norwegowie w czerwonych ko-
szulkach i białych spodenkach. 
Polacy w strojach odwrotnie po-
kolorowanych. 
     
(Na podstawie: „Gazeta Wyborcza”, 

29.09.2001) 

 

 

Z mikrofonem wśród 
uczniów 

TEKSTY 
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     Po obfitym świątecznym śniadaniu, 
a potem równie obfitym obiedzie 
można wyjść na długi spacer, aby 
spalić kalorie. Ale co robić, gdy za 
oknem siarczysty mróz? Brrr… Nie 
ma mowy o żadnym wyjściu z domu. 
Mamy na to lekarstwo. 
     Możesz siąść wygodnie w fotelu z 
filiżanką gorącej herbaty i wspólnie z 
rodziną odbyć oczami wyobraźni nie-
zwykłą podróż na Biegun Północny, 
oglądając „Ekspres polarny”.  

 

    Bohaterem filmu, do którego scena-
riusz powstał na podstawie popular-
nej w USA książeczki Chrisa Van Alls-
burga, jest dorastający chłopiec, który 
niestety nie wierzy już w Mikołaja. W 
wigilię Bożego Narodzenia pod jego 
domem zatrzymuje się tajemniczy 
pociąg, którego konduktor zaprasza 
chłopca w podróż na Biegun Północ-
ny, gdzie na własne oczy będzie mógł 
zobaczyć Świętego Mikołaja...  

Niezwykła historia 
„Opowieści Wigilijnej” 

 

Z precyzją płatka śniegu 

Słynna „Opowieść wigilijna” Karo-
la Dickensa została opublikowana 
po raz pierwszy w 1843 r. Historia 
skąpca Ebenezera Scrooge’a, który 
w noc wigilijną przechodzi dra-
styczną metamorfozę osobowości  

z pomocą istot pozaziemskich, w 
ekspresowym tempie zyskała fe-
nomenalną popularność. Sukce-
sem „Opowieści wigilijnej” zasko-
czony był nie tylko wydawca, ale 
także sam autor, który napisał tę 
krótką historię w celu spłacenia 
swoich długów.  
Choć od pierwszej „Opowieści wi-
gilijnej” minęło ponad 150 lat, 
książka cieszy się wciąż ogrom-
nym zainteresowaniem zarówno 
kolejnych pokoleń czytelników, jak 
i reżyserów teatralnych i filmo-
wych. Czym byłoby bowiem Boże 
Narodzenie bez „Opowieści wigi-
lijnej” Karola Dickensa, wielkiej 
przemiany człowieka, w którą 
uwierzył autor literackiego pier-
wowzoru. 
Londyn, lata czterdzieste XIX stu-
lecia. Stary skąpy kupiec Ebene-
zer Scrooge wigilię Bożego Na-
rodzenia zamierza spędzić w 
swym sklepie. Oddaje się ulubio-
nemu zajęciu  podliczaniu zy-
sków. Niespodziewanie, odwie-
dza go duch byłego wspólnika, 
Marleya, który przestrzega 
Scrooga przed. kontynuowaniem 
egoistycznego stylu życia. Zapo-
wiada również przybycie trzech 
zjaw: Ducha Przeszłości, Ducha 
Teraźniejszości i Ducha Przy-
szłości, które pomogą zrozumieć 
skąpcowi, to co naprawdę jest 
ważne w życiu… - tak zaczyna się 
„Opowieść wigilijna”, która, jak 
twierdzą historycy kina, doczekała 
się już ponad 80 adaptacji, nie 
mówiąc o luźnych nawiązaniach 
Pierwszą filmową wersję „Opo-
wieści wigilijnej” zrealizowano w 
Anglii w 1901 r. Siedem lat później 
powstała kolejna adaptacja „A 
Christmas Carol”. W 1910 r. histo-
ria metamorfozy Ebenezera 
Scrooga trafiła do hollywoodzkiej 
fabryki snów, a rolę główną zagrał 
Marc McDermott.                     >>>> 
 

 

W 1988 r. za „Opowieść wigilij-
ną” zabrali się Richard Curtis i 
Rowan Atkinson, którzy wspól-
nie napisali scenariusz do 
„Opowieści wigilijnej Czarnej 
Żmii”. Słynny Jaś Fasola tym ra-
zem pojawił się w roli Ebenezera 
Blackaddera. W tej wersji, w prze-
ciwieństwie do wielu poprzednich 
główny bohater jest najmilszym i 
najbardziej uprzejmym człowie-
kiem na świecie. Przesłanie „Opo-
wieści wigilijnej Czarnej Żmii” 
również nie należy do klasycz-
nych. Po spotkaniu z duchami 
przyszłości i przeszłości Ebenezer 
Blackadder dochodzi do wniosku, 
że źli faceci mają najlepiej… 
Jeszcze pod koniec minionego ty-
siąclecia można było zobaczyć ko-
lejne wersje „Opowieści wigilijnej”. 
Pierwsza, nakręcona w 1998 r. 
nosiła tytuł „Noc Bożego Narodze-
nia” a jej reżyserii podjął się Ken 
Jubenvill. W kanadyjskiej wersji 
historii Karola Dickensa rolę 
główną zagrał Jack Palance. 
 
 

 
 

W kolejne Boże Narodzenie w ki-
nach odbyła się premiera „Opo-
wieści wigilijnej” w reżyserii Davi-
da Hugh Jonesa, a rolę Scrooge’a 
zagrał Patrick Stewart. Wersja z 
1999 r. uznawana jest za jedną z 
najlepszych „Opowieści wigilij-
nych”. 
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Być może to zasługa  Patricka Stewar-
ta, który w 100% zaprezentował po-
stać o jakiej pisał Karol Dickens. 
Scrooge w jego wydaniu jest żywcem 
wyjęty z czasów angielskiego pisarza. 
W najnowszej „Opowieści wigilijnej” 
przeniesionej do świata trójwymia-
rowej animacji, głosu staremu 
skąpcowi udzielił sam Jim Carrey, a 
oprócz niego w filmie Roberta Ze-
meckisa możemy usłyszeć: Colina 
Firtha, Boba Hopkinsa czy Gary’ego 
Oldmana. Tegoroczna opowieść wigi-
lijna choć animowana, skierowana jest 
raczej do starszej publiczności, szcze-
gólnie ze względu na stylistykę za-
czerpniętą z horrorów. Wspaniale na-
rysowane postaci, piękne przesłanie i 
bajeczny Londyn, oddany z precyzją 
płatka śniegu z pewnością przypadnie 
do gustu miłośnikom dotychczaso-
wych „Opowieści wigilijnych”. 
 

 

 
 
 
Wersja animowana, film kostiumowy, 
komedia w stylu Jasia Fasoli, a może 
„Opowieść wigilijna” w wersji audio-
booka, czytana przez Zbigniewa Zapa-
siewicza..? Niezależnie od tego po któ-
rą adaptację słynnej historii sięgnięcie 
tym roku, musicie wiedzieć jedno: 

Najlepsza jak zwykle jest 
książka. 
 

 

 
 

 
 

Mugole, strzeżcie się! 
 

Po nieudanej próbie przechwycenia 

przepowiedni Lord Voldemort jest 

gotów uczynić wszystko, by zawład-

nąć światem czarodziejów. Organizu-

je tajemny zamach na swego prze-

ciwnika, a narzędziem w jego ręku 

staje się jeden z uczniów. Czy jego 

plan się powiedzie? Tom szósty przy-

gód Harry'ego Pottera przynosi cenne 

informacje o matce Voldemorta, jego 

dzieciństwie oraz początkach kariery 

młodego Toma Riddle'a, które rzucą 

nowe światło na sylwetkę głównego 

antagonisty Pottera. Na czym polega 

sekret nadprzyrodzonej mocy Czar-

nego Pana? Kto będzie nowym na-

uczycielem obrony przed czarną ma-

gią? Jaki jest cel tajemniczych i nie-

bezpiecznych wypraw Dumbledore'a? 

Kto będzie wybranką serca Harry'-

ego? I wreszcie, kto jest tytułowym 

Księciem Półkrwi i jaką misję ma on 

do spełnienia? 

Na te i inne pytania fani sie-

demnastoletniego już czarodzieja 

mogli po długim wyczekiwaniu zna-

leźć odpowiedź 13 grudnia w Kinie 

Polonia. Niestety, widzowie nie do-

wiedzieli się jeszcze, jak się zakończy 

walka z mrocznym Voldemortem, 

gdyż siódma część powieści J.K. 

Rowling została podzielona na dwie. 

Stało się tak, ponieważ producenci i 

scenarzyści zgodnie uznali, że ostat-

nia część tej sagi zawiera tak wiele 

istotnych szczegółów, że nie sposób 

zmieścić je w jednym, nawet dwu-

ipółgodzinnym filmie. Choć jeszcze 

niewielu dostąpiło zaszczytu obejrze-

nia "Harry'ego", to recenzenci nie 

próżnowali i już można przeczytać 

pierwsze opinie na temat tej produk-

cji. 

Daily Express przyznał obrazowi aż 

pięć gwiazdek, twierdząc, że film 

sprostał oczekiwaniom wszystkich 

wymagających fanów świata Ho-

gwartu. Zapierające dech w piersiach 

efekty specjalne i trzymająca w na-

pięciu akcja to tylko kilka z zalet, 

jakie odnalazł w produkcji recenzent  

 

 

gazety. 

The Guardian nie podziela jed-

nak ogromnego entuzjazmu 

dziennika Daily Express, przy-

znając filmowi tylko dwie 

gwiazdki. Stwierdza, że David 

Yates, reżyser, nie włożył w pra-

cę całego swojego serca, a walka 

z Voldemortem cały czas wyglą-

da tak samo, mimo że w tej czę-

ści powinna prezentować już 

znacznie wyższy poziom za-

awansowania.  

Kto jeszcze nie widział filmu, 

niech przygotuje strój Gryffin-

doru, chwyci różdżkę w dłoń i 

rusza na podbój kina Polonia. 

Mugole, strzeżcie się 

 
 
 
 

Treści prezentowane przez ga-
zetkę są wyrazem indywidual-
nych przekonań autorów. Re-
dakcja ingeruje jedynie w przy-
padku poważniejszych naruszeń 
zasad ortografii, gramatyki  
i dobrych obyczajów.  
Jeżeli macie sugestie dotyczące 
artykułów, chcecie się czymś 
podzielić, a może macie ochotę 
współpracować z nami, piszcie 
na podany niżej adres emaliowy:   

 
gimzetka@interia.eu 

WYJAŚNIĄTKO 
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Czarna strefa – biblioteka 
  

 
 

 

To właśnie tego wieczoru, 

gdy mróz lśni, jak gwiazda na 

dworze, 

przy stołach są miejsca dla  

obcych, 

bo nikt być samotny nie może. 

To właśnie tego wieczoru, 

gdy wiatr zimny śniegiem  

dmucha, 

w serca złamane i smutne 

po cichu wstępuje otucha. 

To właśnie tego wieczoru 

zło ze wstydu umiera, 

widząc, jak silna i piękna 

jest Miłość, gdy pięści rozwiera. 

To właśnie tego wieczoru, 

od bardzo wielu wieków, 

pod dachem tkliwej kolędy 

Bóg rodzi się w człowieku. 

 

Czytelnictwo klas w listopadzie 2010 roku 

 

 

Najlepszy czytelnik: 
 

1. Suwalski Jakub -  kl. III b  
 

 

Najczęściej czytane książki: 
 

Seria: Tunele R. Gordon i B. Williams.  

Głównym bohaterem książki jest czter-

nastoletni chłopiec- Will Burrows, który 

wraz ze swoją rodziną mieszka w ma-

łym miasteczku Highfield pod Londy-

nem. Gdy jego tata, z którym łączy go 

pasja do archeologii i wykopalisk, zni-

ka w gęstej sieci tuneli. Will wyrusza w 

niebezpieczną i ekscytującą podróż do 

podziemnego świata, aby mu pomóc...  

 Zachęcam do przeczytania książki! 

 

Dobrą książką na świąteczne wieczory jest "Opowieść wigilijna" 

Karola Dickensa. Książka opowiada o człowieku, który zatracił w 

sobie ducha świąt Bożego Narodzenia. Głównego bohatera  

Scrooge'a nawiedzają duchy minionych i przyszłych świąt. Jak 

myślicie, czy Scrooge zmieni swoje nastawienie do świąt Bożego 

Narodzenia i czy zacznie je odchodzić? Jeżeli jesteście ciekawi 

polecam i zachęcam do przeczytania książki. Jest naprawdę 

świetna! 

 

Klasy I Klasy II Klasy III 

IA- 0,7 IIA- 0,5 IIIA- 0,8 

IB- 1,2 IIB- 0,8 IIIB- 0,8 

IC- 0,7 IIC- 0,8 IIIC- 1,0 

ID- 1,5 IID- 0,7 IIID- 1,1 

IE- 0,6 IIE- 0,6 IIIE- 0,6 

IF- 0,9 IIF- 0,5 IIIF- 0,6 

IG- 0,7  IIIG- 1,0 
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W studio piwnicznym ECK, późną nocą ,gdy 
jesteśmy już wszyscy po zajęciach i pracy, 
powstają nowe, cudowne kolędy, pastorałki 
i świąteczne piosenki, którymi chcemy za-
chwycić i ucieszyć zarówno stałych, jak i 
nowych słuchaczy naszych koncertów – 

mówi Ewa Awramik.  
 

W tym roku na scenie Ełckiego Centrum 
Kultury, podczas Koncertu Świątecznego 
zobaczymy i usłyszymy: 

 Ewę Awramik, 

 Gosię Kruczewską, 

 Anię Karpienię, 

 Anię Matulewicz, 

 Kasię Wasilewską, 

 Piotra Karpienię, 

 Piotra Mikulskiego, 

 Marcina Mulewskiego, 

 Rafała Poniatowskiego, 

 Marcina Pyciaka, 

 Wojtka Wronę 
Skład zespołu wokalno – instrumentalnego 
wzbogacono o brzmienie trąbki i akordeonu 
– Kamil Szejda oraz wiolonczeli – Ola Słyż i 
skrzypiec – Marta Milewska. Do kolędowni-
ków dołączyła również, znana wszystkim 
ełczanom, młoda i zdolna wokalistka – Pa-
trycja Makowska 
  

PREMIERA 
18 grudnia 2010 r. 

godzina 19:00 
Ełckie Centrum Kultury 

 
 

Pozostałe koncerty w ECK 
19.12. – g. 19:00 
22 .12. – g. 19:00 i 20:30 
23.12. – g. 19:00 i 20:30 
28.12. – g. 19:00 
 
7.01.2012 – Kalinowo g. 18:00 
8.01.2012 – Pisanica g. 18:00 

 
                                     

 

W listopadzie, ku naszemu zdziwieniu w 

wyborach samorządowych została wybrana 

Pani Ewa Awramik. Postanowiliśmy zapy-

tać o Pani plany i odczucia w związku z 

wygraną. 

 

1. Jakie zmiany zamierza Pani wprowa-

dzić, będąc radną? 

 

Tak naprawdę dopiero rozpoczynam pracę. 

To jest nowe doświadczenie w moim życiu. 

Zostałam powołana na v- ce przewodniczącą Komisji Oświaty i Kul-

tury Rodziny. 

 

2. Czy ma Pani czas dla rodziny przy tylu obowiązkach? 

 

O czas dla rodziny, szczególnie w grudniu, jest bardzo trudno. Lubię 

pracować i lubię być potrzebna innym ludziom. Teraz jest wariacki 

czas. Przygotowujemy w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania 

spektakl pt. "Opowieść wigilijna". Zorganizowaliśmy festyn, na któ-

rym sprzedawaliśmy kartki świąteczne. Przygotowujemy wraz z ze-

społem "Pryma" koncert kolęd, który odbędzie się w Ełckim Cen-

trum Kultury. 

 

Wspólnie z uczniami zaczęliśmy ozdabiać salę i wprowadzać świą-

teczny klimat. Dzięki temu pierwszaki klimatyzują się i odczuwają 

ciepło świąt. 

 

3. Czy czuje się Pani spełniona zawodowo? 

 

Tak, bardzo. Gdyby był czas, pracowałabym jeszcze więcej (śmiech). 

 

4. Czy prywatne przygotowania świąteczne ruszyły pełną parą? 

 

Oczywiście. Dekoruję nie tylko szkołę, ale też dom. 

 

5. Czy wierzy Pani w św. Mikołaja? 

 

Pewnie, że tak. I to nie jednego (śmiech). 

 

Życzę wszystkim, by chciało się żyć tak jak mnie, by chcieli być po-

trzebni innym ludziom. Żyli w spokoju i radości, wrócili po feriach 

cali i zdrowi do drugiego domu- szkoły. 

 

Mówiła Pani Ewa Awramik. Serdecznie dziękujemy za wywiad. 
Paulina i Klaudia 

 

17. Koncert Świąteczny 

Kolęda na cały rok 
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Jakiś facet przyłapał pana Kowalskiego jak 
ścina w lesie choinkę. 
- Co, tniemy choineczkę na święta, bo nie 
łaska kupić u gajowego? 
-Tak- odpowiada wystraszony Kowalski. 
-W takim razie zetnij pan i dla mnie!! 

☻☻☻☻☻☻ 
 

Ksiądz chodzący po kolędzie, dzwoni do 
drzwi mieszkania. 
-Czy to ty, aniołku?- pyta się kobiecy głos 
zza drzwi. 
-Nie, ale jestem z tej samej firmy. 

☻☻☻☻☻☻ 
 

Przed świętami Mikołaj rozdaje prezenty na 
ulicy. Jasio po otrzymaniu jednego z nich 
mówi;: 
-Święty Mikołaju, dziękuję Ci za prezent. 
-Głupstwo- odpowiada Święty Mikołaj. Nie 
masz mi za co dziękować. 
-Wiem, ale mama mi kazała. 

☻☻☻☻☻☻ 
 

W  wigilię chłop jedzie furmanką , a obok 
biegnie pies. Ponieważ koń biegnie leniwie, 
chłop bije go batem. 
-Jeszcze raz mnie uderzysz, to będziesz 
szedł piechotą! - mówi koń. 
-Pierwszy raz słyszę, żeby koń mówił! - 
dziwi się chłop 
-Ja też - mówi pies. 

☻☻☻☻☻☻ 
 

Jasio pisze list do Świętego Mikołaja: 
-,,Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na 
zakończenie ferii" 

☻☻☻☻☻☻ 
 

W grudniu Jasio napisał pocztówkę do 
Mikołaja: 
- "Mikołaju! Mam biednych rodziców. Pro-
sze Cię, przynieś mi rower górski i klocki 
Lego." 
Na poczcie jedna z urzędniczek niechcący 
przeczytała pocztówkę Jasia. 
 Zrobiło jej się smutno i pokazała ją kole-
gom z pracy.  
Wszyscy postanowili zrobić Jasiowi nie-
spodziankę. 
 Złożyli się na klocki Lego i wysłali mu je w 
paczce.  
Po świętach ta sama urzędniczka czyta 
drugi list od Jasia: 
- "Mikołaju, dziękuję za klocki. Rower pew-
nie ukradli na poczcie."  

 

☻☻☻☻☻☻ 

 

 

Litery z pól oznaczonych liczbami od 1 do 17 ( oznaczone jaśniejszym 

kolorem) utworzą hasło. 

 

  
 

 
 

źródło: http://www.serwis-matematyczny.pl 

Bank kawałów 
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Moglibyśmy tak jak górale robić buty z 

własnej skóry. 
 

Z daleka usłyszelibyście szczekanie 

psów i myśliwych. 
 

Wiersze poety byłyby weselsze, gdyby 

nie były takie smutne. 
 

Zrozumieliśmy tragedię Skawińskiego, 

który czytał książkę z takim zacięciem, 

że wyrzucono go z pracy. 
 

Linie papilarne pomagają zdezynfeko-

wać przestępcę. 
 

Wielbłądy wędrują przez pustynię w 

karnawałach. 
 

Rolnicy dlatego nie lubią kretów, bo im 

obgryzają korzenie. 
 

Starszy brat nie wypuścił mnie na sanki 

z powodu ciemnoty. 
 

Guślarz i wieśniacy wyciągali wnioski 

z widm. 
 

Jurandowi uprowadzono córkę. Nie-

szczęsny postanowił ośmieszyć się 

przed Niemcami. 
 

Jeżeli w zdaniu mamy tylko podmiot i 

orzeczenie, to zdanie nazywamy niedo-

rozwiniętym. 
 

  Archimedes, gdy odkrył swoje prawo, 

heurekał z radości. 
 

Kopernik tak długo patrzył w gwiazdy, 

aż Ziemia ruszyła. 

 

Jej strój miał pełno dziur, przez które 

widać było sytuację społeczną. 
 

Grażyna różniła się od mężczyzn tym, 

że była kobietą. 
 

Wanda widziała jak Cezary całował się 

z Karusią przez dziurkę od klucza. 
 

Skawiński usiadł na trawie i z zaintere-

sowaniem połykał kartki „Pana Tade-

usza”. 
 

 
 

 

 

Kto, co, komu :D ? 
 
Pozdrowienia dla kochanej Izy z 2F, 
Olci z 2B i Natalki z 2B - Dominika 
 
Pozdrowienia dla pani Haliny Gątow-
skiej i pana Piotra Penkiewicza Ser-
deczne życzenia - Kornelia z II A 
                                                                                              
Wesołych Świąt wszystkim i szczęśli-
wego roku. 
 
Polacy życzymy wesołych świąt- Endriu 
i Monice                                                                                               
 
Gorące pozdrowienia dla porąbanych 
lasek z 3E xD Koza, Natala, Doma; *** 
 
Pozdro dla Sary i Klaudi z 2E - Paula 
 
Pozdrowienia dla całej klasy II D, a w 
szczególności dla: Natali, Oli, Ady K, 
Kaśki, Elizy. Buziaki;* 
 
Serdeczne pozdrowienia dla Kochanej 
Klaudii od Piotrka!!      
                
 

Pozdrawiam wszystkich Pracowników 
szkoły żeby byli fajni i sweetaśni. 
 
Wszystkiego naj, z okazji świąt Bożego 
Narodzenia  Bogatego Mikołaja i 
szczęśliwego Nowego Roku klasie II A 
oraz pozdrowienia dla Ewci, Monisi, 
Sosny, Szymona, Anity - Laura :* 

        kocham was <33 
Gorące pozdrowienia dla :Dominiki A.. , 
Izy S. , Marty D. , Asi S. ,  
 
Pozdro dla całej klas II E Dla Mo}ka, 
Śliwki, Kulki - Domcia 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Pozdrawiam Ade K. i Sylwie P. :D                                                                                                                                                                                                     
 
Wesołych świąt i naj... naj... dużo le-
przego z okazji świąt życzę dla Emili, 
Natalki z klasy 3F Klaudi, Aścei Monice 
z klasy 2A! 
 

Pozdrowienia dla pana Kuligowskiego 
od Mateusz i Krystiana 
 
Pozdrowienia dla Asi od Łukasza 

 

Pozdrowienia dla Kruksy, Izy. Janka, 
Cyganiuchy oraz Julki z 1B od Ulci 
 
Pozdrawiam Cię Szymon Grygo Monika 
 
Pozdrowienia dla Pauli z 1C Od Mate-
usz z 1B 

 

Pozdro dla Penego 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Pozdrawiam całą 3C Kazusa, Buźkę, 
Leńka, Barbi i Szyszkę 
 
Mikołajkowe życzenia dla Julki, Asi, 
Marty, Sylwi, Pauliny i Natalki z 3B 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Mikołajkowe życzenia dla Elizy, Ewy, 
Natalki z 2B                                 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Całemu gronu pedagogicz-

nemu, pracownikom szkoły 
oraz uczniom: 
 

Wigilijny nadszedł czas,  

całujemy mocno Was 

chcemy złożyć Wam  

życzenia  

w Dniu Bożego  

Narodzenia, 

niechaj Gwiazdka  

Betlejemska, 

która świeci Wam  

o zmroku  

doprowadzi Was do 

szczęścia  

w nadchodzącym  

Nowym Roku! 
 

 redakcja „Gimzetki” 
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