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Pod koniec grudnia ubiegłego roku w 

Ełckim Centrum Kultury odbyła się wigi-

lia miejska oraz szkolna. Organizatorami 

tego spotkania  byli: Pan Dyrektor-Artur 

Jamrożek , Pani Kamila Kulbacka ,Pani 

Tamara Sieradzka oraz Pani Bożenna 

Dudzińska.               więcej na str. 2» 

 

 

      

Walentynki to święto zakochanych, 

które obchodzone jest 14 lutego. W 

naszej szkole tego dnia zorganizo-

wano pocztę walentynkową. Cała 

zabawa polegała na tym, iż uczenni-

ce zbierały do koszyka walentynki, 

które później trafiały do zniecierpli-

wionych adresatów.                                          

                                         więcej, na str. 2»  

 

 

 

 

 

 

Dnia 9 lutego odbyły się eliminacje do 

Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskie-

go Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskie-

go. Do rywalizacji w naszej szkoły przy-

stąpiły cztery osoby. 

                                            więcej na str. 3»                       

Polski Internet 

w liczbach 

W dzisiejszym artykule chcie-

libyśmy Wam przedstawić 

nasz Internet w liczbach w 

kilku kategoriach: reklama, 

Internet, Social Media oraz 

Mobile.            więcej na str. 4»  
 

 

 

 

 

» Z mikrofonem wśród uczniów 

» Co jest grane?! 

» Tasiemce 

» Toplista 2011 

» Czarna strefa - biblioteka 

» Kto, co, komu ? 

» Rozrywka 

» Bank kawałów  

» Papieros – fabryka trucizny 
 

 
 
Jest to historia rozgrywająca się w czasie 

drugiej wojny światowej w Polsce. Jej 

bohaterem jest Leopold Socha, zatwar-

działy złodziej, który zmienia się z drob-

nego…                                więcej na str. 4» 

GROMKIE BRAWA 
 

KONKURS POEZJI 

Miłosny nastrój 
 

 

 

Ponadto w numerze  

W ciemności 
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Pod koniec grudnia ubiegłego ro-

ku w Ełckim Centrum Kultury odbyła 

się wigilia miejska oraz szkolna. Organi-

zatorami tego spotkania  byli: Pan Dy-

rektor-Artur Jamrożek , Pani Kamila 

Kulbacka ,Pani Tamara Sieradzka oraz 

Pani Bożenna Dudzińska. 

  

Pierwszego dnia na przedstawienie przy-

były najważniejsze osobistości Ełku, zaś 

następnego dnia  uczniowie naszej szko-

ły wraz z nauczycielami . Występ koła 

teatralnego „ Kameleon” miał  na celu 

uświadomić nam, jak wyglądają Święta 

Bożego Narodzenia współcześnie. W 

jasełkach wzięli udział zarówno ucznio-

wie  klas trzecich, jak i  klas pierwszych 

oraz  drugich. Oprawą muzyczną oczy-

wiście zajął się chór szkolny pod opieką 

Pani Ewy Awramik . Występ zarówno 

pierwszego, jak i drugiego dnia został 

nagrodzony gromkimi brawami.  

 
 

Ola i Iza 

 

 

 

 

Walentynki to święto zakochanych, 

które obchodzone jest 14 lutego. W 

naszej szkole tego dnia zorganizo-

wano pocztę walentynkową. Cała 

zabawa polegała na tym, iż uczen-

nice zbierały do koszyka walentyn-

ki, które później trafiały do znie-

cierpliwionych adresatów. Przerwy 

umilała nam romantyczna muzyka, 

która wprawiała wszystkich w mi-

łosny nastrój. W między czasie 

robione były również zdjęcia kla-

sowe, które pozwolą nam na dłużej 

zapamiętać ten wyjątkowy dzień.  

Myślę, że tegoroczne walentynki 

możemy zaliczyć do udanych. 

              

Pamiętajmy jednak o tym, że uczu-

cia powinniśmy okazywać najbliż-

szym zawsze, niezależnie od dat 

wskazywanych przez kalendarz. 

Walentynki to po prostu kolejny 

dzień w roku, kiedy wypowiadamy 

słowa: kocham Cię. Kartka walen-

tynkowa czy nawet najwspanialszy 

prezent nigdy nie zastąpią zwyczaj-

nej, codziennej bliskości. 

Adriana Łochowka 

 

 
 

Miłość jak słońce: ogrzewa świat cały 

I swoim blaskiem ożywia różanym, 

W głębiach przepaści,  

w rozpadlinach skały 

Dozwala kwiatom rozkwitnąć  

wiośnianym 

I wyprowadza z martwych głazów łona 

Coraz to nowe na przyszłość nasiona. 

Miłość jak słońce: barwy uroczymi 

Wszystko dokoła cudownie powleka; 

Żywe piękności wydobywa z ziemi, 

Z serca natury i z serca człowieka 

I szary, mglisty widnokrąg istnienia 

W przędzę z purpury i złota zamienia . 

Miłość jak słońce: wywołuje burze, 

Które grom niosą  

w ciemnościach spowity, 

I tęczę pieśni wiesza na łez chmurze, 

Gdy rozpłakana wzlatuje w błękity, 

I znów z obłoków wyziera pogodnie, 

Gdy burza we łzach zgasi  

swe pochodnie, 

Miłość jak słońce: choć zajdzie  

w pomroce, 

Jeszcze z blaskami srebrnego miesiąca 

Powraca smutne rozpromieniać noce 

I przez ciemność przedziera się drżąca, 

Pełna tęsknoty cichej i żałoby, 

By wieńczyć śpiące ruiny i groby. 

Adam Asnyk 

 

GROMKIE BRAWA 
 

Miłosny nastrój 
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Ferie to starorzymskie określenie dni 

odpoczynku poświęconych obrzędom 

religijnym dla któregoś z bóstw. Termi-

ny ferii dla uczniów szkół w Polsce 

określa rozporządzenie Ministra Eduka-

cji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 

2002 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

Ferie zimowe: dwa tygodnie między 3. a 

7. tygodniem roku. Terminy ogłaszane 

są przez kuratora oświaty za zgodą wo-

jewody dla każdego województwa. 

 

Ferie w Ełku odbywały się od 23 stycz-

nia do 5 lutego 2012 roku. W tym czasie 

ełczanie oraz ich goście mogli  skorzy-

stać z różnych atrakcji przygotowanych 

przed Urząd Miasta i Ełckie Centrum 

Kultury.  Czynne były lodowiska przy 

Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  

oraz przy Stadionie Miejskim,  hale 

sportowe przy ulicach Kościuszki i Kol-

bego 11.   7 lutego przygotowano pokaz 

odważnych kąpieli w Jeziorze Ełckim.  

Uczniowie naszej szkoły w pierwszym 

tygodniu ferii mogli uczestniczyć w za-

jęciach sportowych zorganizowanych 

przez nauczycieli w-fu. Największą po-

pularnością cieszyły się gry zespołowe,> 

gdzie uczniowie mogli rywalizo-

wać między sobą, ale również spę-

dzić miło czas. We środę i czwartek 

odbyło się wyjście na nasze nowo 

otwarte lodowisko.  

Ania i Ola 

 

 

 

 

 
Po raz pierwszy w nowym roku 

przeprowadziliśmy wśród gimna-

zjalistów naszej szkoły sondę doty-

czącą tego, jak spędzili ferie zimo-

we. 

W ferie polecam jazdę na nartach, 

na łyżwach , kuligi, ale osobiście w 

te ferie spotykałam się ze znajomy-

mi i chodziliśmy na pizzę lub na 

kręgle. 

Opowiadała Agata z 2g 

 

W ferie można jeździć na snowbo-

ardzie lub wyjechać z rodziną, ze 

znajomymi w góry, ale osobiście w 

te ferie wychodziłam ze znajomymi, 

jeździłam na łyżwach. 

Opowiadała Jolka z 2e 
 

W ferie można robić wiele rzeczy,  

ciężko wymieniać wszystkie. Ja 

byłam w Londynie, zwiedzałam, 

bawiłam się, jeździłam na łyżwach,  

chodziłam na pizzę i na zakupy. 

Zawsze można zorganizować sobie 

czas. 

Opowiadała Agnieszka z 2g 

 

 

 

 

 

 

Dnia 9 lutego odbyły się eliminacje 

do Wojewódzkiego Konkursu Re-

cytatorskiego Poezji Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego. Do rywali-

zacji w naszej szkoły przystąpiły 

cztery osoby. Laureatkami na eta-

pie szkolnym zostały Małgorzata 

Wiśniewska z klasy 3d oraz Joanna 

Żółtek z klasy 3e.  

Zaś w piątek 17  lutego w Zespole 

Szkół nr 2 w Ełku odbył się ostatni 

etap konkursu, w którym Małgorza-

ta Wiśniewska zajęła trzecie miej-

sce.  

Serdecznie gratulujemy. 

 
 

Dla któregoś z bóstw 

Z mikrofonem wśród 
uczniów 

KONKURS 

POEZJI 
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W dzisiejszym artykule chcielibyśmy 

Wam przedstawić nasz Internet w licz-

bach w kilku kategoriach: reklama, In-

ternet, Social Media oraz Mobile.  

                                                                 

Reklama  

62,5 procent 

Taki wzrost zanotował cały rynek rekla-

my w Polsce dzięki reklamie online. 

Wyniki dla ostatnich dwóch kwartałów 

2011 roku mogą być jednak nieco słab-

sze - wynika z szacunków IAB Polska. 

60 procent... 

... internautów zauważa mylące reklamy 

w serwisach, a blisko 70 procent twier-

dzi, że niewłaściwy dobór ofert nega-

tywnie wpływa na ich opinię o serwisie. 

 
Internet 

20 lat 

Internet w Polsce świętował w 2011 roku 

okrągłe urodziny. Pierwszy polski e-

mail, do Centrum Komputerowego Uni-

wersytetu w Kopenhadze, został wysłany 

z baraku przed Wydziałem Fizyki Uni-

wersytetu Warszawskiego.  

17 sierpnia 1991 roku - ta data uwa-

żana jest za symboliczny początek 

Internetu w Polsce. Prawie cztery 

miesiące wcześniej zostaje zareje-

strowana domena .pl. 

2 miliony 

Noc z 3 na 4 stycznia 2011 była dla 

polskiego Internetu historyczna. Wte-

dy właśnie zarejestrowana została 

domena tu-tam.pl. Jest dokładnie 

dwumilionowym adresem interneto-

wym z polską końcówką, jaki pojawił 

się w sieci. 

Social media 

1 046 317 

Tylu fanów na Facebooku ma naj-

większy polski fanpage - Demotywa-

tory.  

7 112 020 

Tylu użytkowników w Polsce notuje 

Facebook (stan na grudzień). Rok 

2011 był dla tego serwisu bardzo ko-

rzystny. Od połowy roku liczba ta 

wzrosła o ponad milion. Zajmujemy 

24. miejsce w globalnym rankingu 

wszystkich krajów na Facebooku. 

31,68 procent 

Co trzeci mieszkaniec Polski, który 

ma dostęp do sieci, posiada również 

swój profil na Facebooku. 

 

Mobile 

31,5 procent 

Tyle osób słucha radia za pomocą 

telefonu komórkowego - wynika z 

raportu Komitetu Badań Radiowych.  

Z tradycyjnego odbiornika ko-

rzysta 22,5 miliona słuchaczy. 

To wciąż najpopularniejszy ka-

nał. 

7 procent 

To odsetek zakupów online, 

które dokonywane są za pomocą 

urządzeń mobilnych - twierdził 

w rozmowie z Interaktyw-

nie.com Grzegorz Wójcik, pre-

zes grupy Allegro. Wszelkie 

działania związane z m-

commerce to wciąż tylko ekspe-

rymenty. Mobilna aplikacja Al-

legro również,  choć na tym ryn-

ku zaczyna się dziać coraz wię-

cej. 

850 tysięcy 

Tylu Polaków obsługuje swoje 

konto bankowe przez komórkę. 

To 3,5 procent klientów ban-

ków. Spośród osób, które po-

twierdziły, że wiedzą, czym jest 

bankowość w komórce, ponad 

cztery piąte pytanych nigdy z 

niej nie skorzystało - obliczył 

instytut Homo Homini w bada-

niu zrealizowanym dla mBanku. 

 

Damian 

Polski Internet  
w liczbach 
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Boimy się go jak ognia! Staramy się go 

unikać, sprawdzamy wszystkie produkty 

czy aby nie mają go za dużo... Tłuszcz - 

czy to na pewno Twój wróg?  

Tłuszcze dostarczają energii i transpor-

tują składniki odżywcze. Podobnie jak 

węglowodany albo spalają się w postaci 

energii, albo odkładają w postaci tkanki 

tłuszczowej. Które z nich są zdrowe dla 

organizmu, a które nam szkodzą? Ile 

kalorii ma tłuszcz? 

Wartość energetyczna tłuszczu jest 

bardzo wysoka – spalanie 1 g dostarcza 

organizmowi ok. 9 kcal, stąd też dieta 

bogata w tłuszcze sprzyja rozwojowi 

nadwagi i otyłości.  

Niektóre rodzaje tłuszczów działając na 

ściany naczyń krwionośnych prowadzą 

do rozwoju miażdżycy. Ponadto udo-

wodniono, że dieta bogatotłuszczowa 

wiąże się ze zwiększonym ryzykiem 

zachorowania na nowotwory, takie jak 

rak jelita grubego czy rak piersi. 

Wszystkie te zarzuty odnoszą się jednak 

do tłuszczów pochodzenia zwierzęcego 

– źródła cholesterolu i nasyconych kwa-

sów tłuszczowych. 

„Niezdrowe” tłuszcze (tłuszcze nasyco-

ne) mogą Cię osłabiać i negatywnie 

wpływać na stan Twojej skóry i włosów.  

Znajdziesz je w: ciastach, ciastkach i 

wielu gotowych posiłkach, produktach 

smażonych na głębokim oleju (frytki, 

smażony kurczak), tłuszczach pocho-

dzenia zwierzęcego, takich jak tłuszcze 

nasycone znajdujące się w wołowinie, 

wieprzowinie i mleku. 

Istnieją także inne rodzaje tłuszczów, 

które wywierają korzystne działanie na 

układ sercowo naczyniowy (i nie tylko) 

– mowa tu przede wszystkim o tłusz-

czach zawierających kwasy tłuszczowe 

omega-3. Dlatego też nie można jedno-

znacznie powiedzieć, że tłuszcze w die-

cie szkodzą i bezkrytycznie ograniczać 

ich spożywanie.   

                                                    >>> 

Nie jest możliwe funkcjonowanie na-

szego organizmu bez tłuszczów. Długo-

trwała, całkowita ich eliminacja z diety 

skutkować może między innymi rozwo-

jem objawów niedoboru witamin roz-

puszczalnych w tłuszczach (A, D, E, K), 

rozchwianiem równowagi hormonalnej 

czy osłabieniem odporności. W żadnym 

wypadku nie powinno się stosować re-

strykcyjnych diet ubogich w tłuszcze u 

dzieci, czy młodzieży . Potrzebne są one 

im między innymi do prawidłowego 

rozwoju układu nerwowego. 

„Zdrowe” tłuszcze mają wiele zalet, 

między innymi dają Ci energię, utrzy-

mują poziom ogólnego zdrowia i spra-

wiają, że Twoja skóra i włosy lepiej 

wyglądają. Źródłem takich tłuszczów są: 

- olej rybny (tłuszcze pochodzące z ryb), 

- orzechy (dobre źródło protein i zdro-

wych tłuszczów), 

- oliwa z oliwek, 

- olej lniany — niezbędne nienasycone 

kwasy tłuszczowe (NNKT). 

Najbardziej niezdrowe są tłuszcze 

typu trans i należy ich unikać jak 

ognia.  

Media informują o tym od wielu lat i 

coraz częściej nawet na produktach po-

jawiają się znaki mówiące, iż dana żyw-

ność nie zawiera trujących związków. 

Ale czym tak właściwie są tłuszcze 

trans? I co robią w naszym jedzeniu? 

Tłuszcze trans są odmianą tłuszczów 

nienasyconych. 

Stanowią około 3 do 5 % naturalnych 

tłuszczów pochodzenia zwierzęcego- 

produktów mlecznych i mięs- wołowiny 

i baraniny. 

Jednak powszechnie w naszej diecie 

występują dzięki półsyntetycznie otrzy-

mywanym tłuszczom roślinnym- 

zwłaszcza margarynie, masłach roślin-

nych- uzyskiwanych przez częściowe 

uwodornienie naturalnych olejów. 

Proces ten polega na dodaniu do płyn-

nej, naturalnej formy tłuszczu wodoru 

pod wysokim ciśnieniem. 

Co tłuszcze trans robią w pożywieniu?  

Przede wszystkim pomagają producen-

tom zarobić więcej poprzez sprzedaż 

taniego tłuszczu zamiast jego pełnowar-

tościowych, naturalnych i bezpiecznych 

dla zdrowia odpowiedników. Gastrono-

mia pokochała tłuszcze trans, ponieważ 

można je długo przechowywać (natural-

ne produkty psują się szybciej, niż 

sztuczne). 

Dodatkowo, można je spokojnie prze-

chowywać w temperaturze pokojowej. 

Ponieważ wyjęte z lodówki sprawiają 

mniej kłopotu, świat przyjął je z otwar-

tymi ramionami. Trafiły do większości 

mrożonych produktów, stały się skład-

nikiem gotowych dań i mało kto zapytał, 

jaki jest koszt takiej "wygody". 

Tłuszcze trans- negatywny wpływ na 

zdrowie 

Tymczasem, cena, jaką przyszło zapła-

cić za kulinarne lenistwo i oszczędność 

okazała się bardzo wysoka. Negatywny 

wpływ tłuszczów trans na zdrowie jest 

tak wielki, że w większości państw nie 

tylko nakazano wyraźne oznaczenie ich 

zawartości w danych produkcie, ale 

także zabroniono sprzedaży żywności, 

która zawiera w składzie zbyt dużo tru-

jących substancji. 

Jakich produktów unikać w diecie? 

Choć rozwiązanie problemu tłusz-

czów- morderców wydaje się banal-

nie proste- należy je wyeliminować z 

diety- w chwili, gdy ich produkcja i 

wykorzystanie w gastronomii jest 

bardzo opłacalne- łatwiej powie-

dzieć, niż zrobić. Choć na całym 

świecie podjęto już kroki, by ograni-

czyć spożycie olejów utwardzanych 

wodorem, są one nadal powszechne. 

Można je znaleźć np. w margarynie 

,maśle roślinnym, ciasteczkach, wszel-

kiego rodzaju fast foodach, frytkach-

chrupkach, chipsach, krakersach bato-

nach czekoladowych słodyczach wypie-

kach (bardzo poprawiają smak ciast) 

płatkach kukurydzianych 

K. Choruży 

 

 

Czy tłuszcze 
są zdrowe? 

javascript:void(0)
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Czy zdajecie sobie sprawę z tego, co 

zawiera dym papierosowy? 

Stwierdzono ponad czterysta pierwiast-

ków i związków chemicznych zawar-

tych w dymie tytoniowym. Składnikami 

dymu papierosowego są przede wszyst-

kim lotne związki chemiczne. W skład 

dymu tytoniowego wchodzi 19 metali 

ciężkich, takich jak tal, arsen, ołów, 

antymon, bizmut, tellur, polon, lantan, 

chrom, mangan, żelazo, kobalt, nikiel, 

miedź, srebro, złoto, cynk, kadm i rtęć. 

Dym papierosowy zawiera także pier-

wiastki promieniotwórcze (radioaktyw-

ne). Do najgroźniejszych, które przedo-

stają się do tytoniu należą związki niklu, 

kadmu i polonu 210.  

Oto niektóre substancje zawarte w dy-

mie papierosowym: 

aceton – rozpuszczalnik farb i lakierów, 

arsen – stosowany także jako popularna 

trutka na szczury i inne gryzonie, 

chlorek winylu – związek używany do 

produkcji plastiku, 

ciała smołowate – są odpowiedzialne za 

powstawanie nowotworów złośliwych u 

człowieka, 

cyjanowodór – bardzo silna trucizna 

(dawka śmiertelna 0,05 g), był to gaz 

używany przez hitlerowców w komo-

rach gazowych do masowego ludobój-

stwa; zaliczany jest do bojowych środ-

ków trujących; 

fenole – które niszczą rzęski nabłonka 

wyściełającego oskrzela. I dlatego mogą 

łatwiej przenikać do organizmu z powie-

trza różne  substancje i związki che-

miczne oraz mikroorganizmy, np. wiru-

sy, 

nikotyna, - jest trucizną równie silną jak 

kwas pruski . Dawka nikotyny śmiertel-

na dla człowieka to ok. 60 mg. Nikotyna 

zawarta w dymie papierosowym  pro-

wadzi do uzależnienia. Jest równie uza-

leżniająca jak narkotyki czy alkohol.  

polon – pierwiastek radioaktywny, 

metale ciężkie,  

amoniak - który używany jest do czysz-

czenia ubikacji oraz jako składnik wielu 

nawozów sztucznych, 

tlenek węgla (II) – czad – jest uważany 

za jeden z bardziej niebezpiecznych 
czynników. Tlenek węgla utrudnia 

dopływ tlenu i składnik 

czynników. Tlenek węgla utrudnia 

dopływ tlenu i składników odżyw-

czych do mięśnia sercowego a także 

formaldehyd (używany np. do konser-

wacji żab i innych zwierząt). 

Już pewnie teraz was nie dziwi dlaczego 

u palaczy rozwija się tak wiele schorzeń.  

Istnieje długa lista chorób, na które 

codziennie dobrowolnie skazują się 

palacze. 

 Są to: nowotwory złośliwe, udar mó-

zgu, zawał serca, rozedma płuc, cho-

roby żołądka i dwunastnicy, częste 

infekcje górnych dróg oddechowych a 

także mniejsza potencja seksualna i 

płodność oraz wiele innych. 

Dziewczyny! 

Paląc papierosy szybciej się zestarzeje-

cie. Wasza skóra szybciej się zestarzeje i 

pokryje zmarszczkami. Proces ten może 

się zacząć już w wieku 30 lat. Wasze 

zęby pokryją się kamieniem, palce i 

skóra będą żółte, a oddech nieświeży. 

Najlepsze perfumy nie zabiją zapachu 

tytoniu. 

Cierpią też osoby przebywające w oto-

czeniu palacza.  

Dym tytoniowy składa się z prawie 4 

tysięcy związków chemicznych, z tego 

ponad 40 to substancje rakotwórcze. 

 Ich działanie nie jest ograniczone jedy-

nie do palaczy tytoniu, ale także dotyczy 

wszystkich tych osób (mężczyzn, kobiet 

i dzieci), które przebywają w pomiesz-

czeniach, gdzie występuje dym tytonio-

wy (jest to tzw. „palenie bierne”). 

Przeprowadzono badania z których wy-

nika, że  

Co 17 minut jedna osoba w Unii Eu-

ropejskiej umiera z powodu biernego 

palenia w miejscu pracy. Rocznie 

bierne palenie zabija ponad 79 tys. 

mieszkańców UE. 

Jak widzicie nie jest to tylko problem 

samego palacza, ale też osób przebywa-

jących w jego otoczeniu. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHO), palenie jest największym poje-

dynczym śmiertelnym zagrożeniem dla 

zdrowia. Tytoń odpowiada za ponad 500 

000 zgonów w Unii Europejskiej. WHO 

szacuje, że około jedna trzecia dorosłej 

ludności na świecie to palacze. Co roku 

tytoń jest przyczyną ponad 5 milionów 

przedwczesnych zgonów na świecie, co 

oznacza, że każdego dnia z powodu 

palenia umiera 14000 osób. 

Jeżeli jeszcze was nie przekonaliśmy jak  

zgubnym nałogiem jest palenie papiero-

sów, to dodamy tylko, że wdychanie 

dymu z papierosów, wpływa u dzieci i 

nastolatków na pogorszenie wielu zdol-

ności umysłowych, takich jak czytanie, 

rozwiązywanie zadań matematycznych, 

a także logiczne myślenie i rozumowa-

nie.  

Z  naszych rozważań można wyciągnąć  

tylko jeden wniosek:  

Palenie się nie opłaca!!! 

Elektroniczny papieros miał być cudow-

nym lekiem na szkodliwość palenia 

zwyczajnych papierosów. Jak to jednak 

w życiu bywa środek ten może nie być 

tak cudowny jak się wydawało. Wnioski 

z badań e-palaczy są jednoznaczne: ne-

gatywne skutki takie, jak skurcz i 

zapalenie dróg oddechowych może 

nastąpić już w kilka minut po rozpo-

częciu inhalacji. 

Dlatego też nie można ich opisywać 

jako bezpieczniejszą alternatywę dla 

palenia tytoniu. 

Dla niewtajemniczonych warto przypo-

mnieć, że e-papieros zyskał w ostatnim 

czasie wielką popularność, głównie za 

sprawą reklam mówiących o jego rewo-

lucyjnych właściwościach. To małe 

elektroniczne urządzenie ma kształt 

normalnego papierosa. Przy pomocy 

zasilania bateryjnego pozwala inhalować 

się mieszanką z płynnej nikotyny i po-

wietrza.  

Brak jest więc tam substancji smolistych 

i innych trucizn, ale została nikotyna.  A 

ona jest też bardzo niebezpieczną sub-

stancją.  

Nikotyna to alkaloid pirydynowy, bez-

barwna ciecz szybko ciemniejąca na 

powietrzu o zapachu tytoniu rozpusz-

czalna w wodzie. Występuje w liściach i 

korzeniach roślin tytoniowych. W bar-

dzo małych ilościach pobudza układ 

nerwowy, w wyniku czego wzmaga 

zdolności wydzielania gruczołów i 

podwyższa ciśnienie krwi. W więk-

szych dawkach powoduje paraliż układu 

oddechowego - dawka śmiertelna dla 

ludzi ok. 60 mg. Nikotyna jest równie 

uzależniająca jak narkotyki czy alkohol. 

Wywołany przez nikotynę proces uza-

leżnienia psychogennego i        >>> 

Papieros   
fabryka trucizny 
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Czarna strefa – biblioteka 
 

farmakogennego jest zbliżony do tego, jaki 

powoduje heroina i kokaina (z badań wynika, 

że nikotyna bardziej uzależnia niż kokaina, co 

oznacza, że łatwiej "wyzwolić się" od nałogu 

zwanego kokainizmem, niż od nikotynizmu!). 

Alkaloid ten jest głównym czynnikiem ryzyka 

chorób serca i przyczynia się do powstania 

ośmiu rodzajów nowotworów : zarówno raka 

płuc, jak białaczki. Nikotyna jest trucizną 

równie silną jak kwas pruski. Podana jednora-

zowo dożylnie powoduje śmierć na skutek 

porażenia centralnego i obwodowego układu 

nerwowego, głównie paraliżu mięśni odde-

chowych klatki piersiowej. Przyjmuje się, że 

zgon większości dorosłych osobników nastę-

puje w kilka minut po wstrzyknięciu lub do-

ustnym podaniu jednorazowej dawki ok. 60 

mg nikotyny. Po przeżyciu 1-4 godzin osobnik 

ma szansę przeżycia. Po zgonie sekcja zwłok 

stwierdza odmę płucną i ogólne przekrwienie 

płuc, obrzęk błon śluzowych ust, krtani, prze-

łyku i żołądka, zmiany mikroskopowe w ko-

mórkach wątroby i serca oraz martwicę nerek. 

Chociaż jednorazowa dawka 60 mg uważana 

jest za letalną (śmiertelną), nałogowi palacze 

wydają się mieć zwiększoną tolerancję organi-

zmu. Doświadczenia wykazują bowiem, że 

dobowa dawka ok. 50 mg nikotyny rozcień-

czonej w wodzie pitnej nie powoduje u "nało-

gowców" tragicznych następstw. 

Jak widać więc e-papierosy mają - wbrew 

temu, co twierdzą ich producenci - wpływ 

na ludzkie zdrowie i w perspektywie długo-

falowej mogą szkodzić nie wiele mniej niż 

papierosy tytoniowe. 

 

 
 

 
 

Czytelnictwo klas w pierwszym semestrze 

 

Największa frekwencja: 
 

I miejsce- Ia 

II miejsce- Ie 

III miejsce- IIIc  

 

Najlepsi czytelnicy: 
 

I miejsce- Waszkiewicz Aleksandra Ic ( 41 książek)  

II miejsce- Ostapkiewicz Klaudia IIIe ( 36 książek) 

III miejsce- Czerwińska Monika IId ( 25 książek) 

 

Czytelnie odwiedzono 941 razy. 

 
SOPHIE  HANNAH   Na ratunek 

 

Sally Thorning ogląda z mężem wiadomości w telewizji. Nagle słyszy 

nazwisko, którego nie spodziewała się już nigdy w życiu usłyszeć.  

Przed rokiem w ostatniej chwili odwołano jej podróż służbową. A Sally 

rozpaczliwie potrzebowała wytchnienia od codziennego życia,  w któ-

rym łączyła obowiązki zawodowe z opieką nad dziećmi. Postanowiła 

zatem nie mówić mężowi o nagłej zmianie planów i zafundowała sobie 

skryte wakacje w odległym hotelu. Pragnęła jedynie odrobiny spokoju, 

czasu dla siebie, ale urlop wyglądał inaczej. Bo Sally poznała mężczy-

znę – Marka Brethericka . 

Wszystkie szczegóły te same : jego miejsce zamieszkania, zawód, żona 

Geraldine i córeczka Lucy. Z tym, że zdjęcie pokazywane w telewizji  

przedstawia człowieka , którego Sally nigdy nie widziała. A obie- i Ge-

raldine , i Lucy nie żyją. 

,,Książka godna przeczytania , pobudzająca wyobraźnię ‘’, ,,Fabuła w 

powieściach Sophie Hannah jest zawsze genialnie zmyślna i zupełnie 

nieprzewidywalna’’.                     

Ola i Iza 

Ia 5,4 IIa 4,4 IIIa 3,5 

Ib 2,4 IIb 3,4 IIIb 2,3 

Ic 4,6 IIc 4,6 IIIc 3,1 

Id 2,4 IId 3,7 IIId 2,6 

Ie 4,7 IIe 3,7 IIIe 3,2 

If 4,0 IIf 3,5 IIIf 4,1 

  IIg 4,1   
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Toplista 2011 
 

  W roku 2011 we wszystkich stacjach 

radiowych rozbrzmiewały muzyczne 

hity muzyki popularnej. Wybrałyśmy 10 

najczęściej puszczanych i najbardziej 

lubianych przez słuchaczy: 

 

1. Adele - Rolling In the deep 

2. Sylwia Grzeszczak  Małe rzeczy 

3. LMFAO  Party rock anthem 

4. Gotye ft. Kimbra  Somebody that I used to 

know 

5. Rihanna  We found love 

6. Jennifer Lopez  I’m into you 

7. Foster the people  Pumped up kicks 

8. Coldplay  Paradise 

9. Goodwill & Hook ‘N’ Sling  Take you high-

er 

10. Lady Gaga  Judas 

 

 

 

 

 

 

           Playstation Vita (PSV)            

           
                       
                  Nintendo 3ds (3DS) 

 
Paweł i Paweł 

 

 PSV 3DS 

Producent Sony 
 

Nintendo 

Poprzednik PSP 
 

NDS 

Polska premiera 22.02.12r. 
 

25.03.11r. 

Nośnik danych NVG Card 
 

3ds SD 

Komunikacja 3g, WiFi, Bluetooth 
 

WiFi, podczerwień 

CPU ARM Cortex-A9 MPCore  
 

DMP Pica 200 

Pamięć operacyjna 512MB RAM 
 

128MB RAM 

Najlepsze gry: 3DS: Resident Evil: Revelations, Super 
Mario: 3d land, Super Street Fighter IV 3D 
edition.  
 

PSV: Uncharted: Złota Otchłań,  
Wipeut 2048, Mortal Kombat. 

 

Porównanie konsoli przenośnych 
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Pokaż kotku, co masz  

w środku 

Seria niefortunnych zdarzeń sta-

wia na głowie życie dwóch męż-

czyzn – Andrzeja i Zygmunta. 

Ojciec Andrzeja nagle postanawia 

ożenić się z tajemniczą nieznajo-

mą, a wkrótce potem traci 

wszystkie oszczędności. Andrzej, 

próbując desperacko odzyskać 

straconą fortunę, porywa podej-

rzaną o kradzież dziewczynę i… 

zakochuje się w niej od pierwsze-

go uprowadzenia. Tymczasem 

Zygmunt musi zmierzyć się jed-

nocześnie z natrętnym adoratorem 

swojej żony oraz brzemiennym w 

skutki romansem nastoletniej cór-

ki. 

 
W ciemności 

Jest to historia rozgrywająca się w 

czasie drugiej wojny światowej w 

Polsce. 

 

Jej bohaterem jest Leopold So-

cha, zatwardziały złodziej, któ-

ry zmienia się z drobnego, dba-

jącego o własne interesy prze-

stępcy w odważnego bohatera 

ryzykującego życie własne oraz 

swojej rodziny,  ukrywając 

grupę Żydów w kanałach kana-

lizacyjnych. 
 
 
 

Życie na fali ('The O.C') 

 

Życie na fali  opowiada o lo-

sach Ryana, młodego chłopaka 

z rodziny patologicznej, pocho-

dzącego z Chino, którego pod 

swój dach przygarnia obrońca 

sądowy, Sandy Cohen. Inteli-

gentny i wrażliwy chłopak 

zmienia życie bogatych miesz-

kańców Orange County.   

 
Próbuje odnaleźć sie w nowym 

środowisku i poznaje życie lu-

dzi, którym nigdy nic nie bra-

kowało, a mimo to nie są do 

końca szczęśliwi. Wplątuje się 

również w intrygi, które prze-

prowadza jego nowa rodzina i 

sąsiedzi. Pierwszy sezon rozpo-

czyna się od pojawienia się Ry-

ana w domu Sandy'ego i Kir-

sten Cohen w ekskluzywnej 

miejscowości Newport Beach. 

Początkowo miał zostać tylko 

kilka dni, jednak sytuacja >> 

sprawiła, że zamieszkał u nich 

na stałe. Już na samym począt-

ku poznaje sąsiadkę – Marissę 

Cooper, z którą przeżywa wie-

le burzliwych perypetii... 

 

Nie z tego świata  

('Supernatural') 

 

 Akcja serialu zaczyna się po-

nad dwadzieścia lat temu, gdy 

spokój pewnej szczęśliwej, 

amerykańskiej rodziny z Kan-

sas zostaje zdruzgotany. 

Szczęśliwa żona i matka 

dwóch synów niespodziewanie 

ginie w niewyjaśnionych oko-

licznościach, a świadek niesa-

mowitego zdarzenia, jej mąż 

John, w panice ucieka wraz ze 

swoimi dziećmi -Deanem i 

Samem - z płonącego domu. 

John postanawia zgłębić spra-

wę śmierci żony na własną rę-

kę, szukając odpowiedzi w 

zjawiskach paranormalnych i 

poznając innych podobnych 

jemu, żądnych zemsty ludzi. 

To serial niesamowicie mrożą-

cy krew w żyłach. Polecam go  

fanom mocnych wrażeń! 

 

TASIEMCE 
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 1.            

   2.          

 3.            

4             

 5.            

 6.            

  7           

   8.          

   9.          

  10           

 

 

 

 

 

 

1.Justyna. . .  – znakomita polska bie-

gaczka narciarska 

2.P. Ewa . . . – prowadzi w G1 muzykę, 

plastykę i zaj. Artystyczne 

3.Ten sympatyczny pan uczy nas fizyki 

4.Święty . . . – jego święto 14 lutego 

5. ... morski albo polny 

6. Bazie inaczej, jak małe zwierzątka 

7. ,, Z deszczu pod ... `` 

8. Zwierzę z rogiem na nosie 

9. Tragiczny film – tragedia, śmieszny 

film - ... 

10. Carpe ... – chwytaj dzień 

 

 

 

 

 

 

 

Czy napis: "Life" widzisz normalnie?  

A może jesteś przemęczony? 

 

 
 

 

 

Czy jasnych rycerzy jest tyle samo co 

ciemnych? 

 

 
 

 

Trudno w to uwierzyć, ale narysowane 

pasy są absolutnie proste. 

 

 
 

 

Czy schody prowadzą do góry czy na 

dół? 

 

 

 

Białe czy czarne kropki? 

 

 
 

Ci dwaj mężczyźni wyglądają 

zupełnie inaczej. Czy na pewno? 

Przyjrzyj się jednemu "do góry 

nogami". i jak? 
 

 

 
 

 

 

 

Starzec czy młodzieniec? 

 

 

 
 

ROZRYWKA

A 

Z ł u d z e n i a  
o p t y c z n e  
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Jasio spóźnił się do szkoły. 

- Bo mój dziadek, ten co lubił żartować, nie 

żyje - wyjaśnił Jasio na pytanie nauczycielki o 

powód spóźnienia. 

- Ojej, jak to się stało? - zmartwiła się na-

uczycielka. 

- Paliło się u nas. 

- I co, zginął w pożarze? 

- Nie, on taki figlarz był, wyskoczył - odpo-

wiedział Jasio. 

- Zabił się? 

- Przecież mówię, że on żartowniś był - stra-

żacy rozciągnęli taką płachtę, on na nią ze-

skoczył i wskoczył z powrotem. 

- I co, zginał w pożarze? 

- Nie, figlarz był, wyskoczył z powrotem. 

- I wtedy się zabił? 

- Mówię przecie - płachta była, zeskoczył na 

nią i wskoczył z powrotem. 

- I zginął w pożarze? 

- Ojej, pani nic nie rozumie, on taki figlarz 

był, znowu wyskoczył! 

- No to czemu nie żyje? 

- Bo się w końcu strażacy zdenerwowali i go 

zastrzelili.  

 

 
 

- Jasiu, dlaczego zjadłeś ciasto przeznaczone 

dla Kasi?  

- Bo ja nie wierzę w przeznaczenie. 

  

 

Szpital. Nagle słychać krzyki. Lekarz wyrzu-

ca za drzwi jakiegoś mężczyznę. 

- Panie doktorze, co się stało? 

- Ja go od 3 lat leczę na żółtaczkę a on mi 

teraz mówi że jest Chińczykiem! 

 

 Pani w szkole pyta się dzieci jakie 

mają zwierzątka w domu.  

- Ja mam psa- mówi Radek  

- Ja mam kota- mówi Kasia  

- A ja mam sowę na kółkach- wykrzy-

kuje Jaś.  

Pani patrzy się na chłopca i mówi  

- To ja przyjdę zobaczyć tą sowę na 

kółkach.  

Po lekcji pani idzie do Jasia.  

-No, pokaż mi tą sowę na kółkach.  

Jasio wjeżdża ze swoim dziadkiem na 

wózku inwalidzkim a dziadek  

-Hu, Huuuuu... 
 

 

Blondynka jedzie na motorze przez 

miasto i nagle nadchodzi Policjant i 

zasłania jej drogę. 

Policjant mówi: 

- Czemu założyłaś czapkę zamiast 

kasku? 

- Bo zrobiłam sobie test – zrzuciłam z 

20 piętra kask i się rozwalił, a potem 

czapkę ale jej nic się nie stało. 

 

Czy to prawda, że miłość jest ślepa? - 

syn pyta ojca. 

 - Tak, ale za to małżeństwo jest świet-

nym okulistą. 

  
 

 

HUMOR Z ZESZYTÓW  

- Pierwsi Słowianie, gdy chcieli 

rozpalić ogień, pocierali krzemień 

o krzemień, a pod spód kładli stare 

gazety. 

-  Ślimak ma jednocześnie płeć 

męską i żeńską, ale z niej nie ko-

rzysta. 

-  Kwas solny ma silne właściwo-

ści rżące. 

-  Na ukształtowanie powierzchni 

Ziemi maja wpływ jej trzęsienia 

oraz wulkanizacja. 

-  Gospodyni doiła krowę i ryczała 

wniebogłosy. 

-  Pan Dulski był sterylizowany 

przez żonę. 

-  Oko umieszczone jest w moczo-

dole. 

-  W czasie totalnej mobilizacji 

wcielono do wojska nawet dzieci w 

podeszłym wieku. 

 
 

Treści prezentowane przez ga-

zetkę są wyrazem indywidual-

nych przekonań autorów. Re-

dakcja ingeruje jedynie w przy-

padku poważniejszych naru-

szeń zasad ortografii, gramatyki 

i dobrych obyczajów. Jeżeli 

macie sugestie dotyczące arty-

kułów, chcecie się czymś po-

dzielić, a może macie ochotę 

współpracować z nami, piszcie 

na podany niżej adres mailowy:   

gimzetka@interia.eu 

 

Bank kawałów 

WYJAŚNIĄTKO 
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Kto, co, komu :D ? 
                                                       
 -Ciepluteokie pozdrowienia dla najprzystoj-

niejszego, najfajniejszego i najsłodszego 

chłopaka w szkole. Dla Radzia z 3F od Samoy 

-Pozdrowienia dla Oli L. od Julci 

-Pozdrowienia dla całej 3,,c’’ 

-Pozdrowienia od Marcela dla ukochanej 

Marioli 

-Dla Szczepana z 1a 

-Pozdrowienia dla Damiana Kunickiego z Ic 

-Dla moich kochanych… Kasia, Karolina i 

Magda od Kaśki 

-Pozdrowienia dla Kaśki i Pauliny od 

PIELUCHY 

-Pozdrawiam Guśkę,  Domę, Browara, Nati, 

Julitę, Kasię. Od Natalii z 1c 

-Pozdro dla Misi, Justysi, Emo i  Nati M.    

Ruda 

-Pozdro dla Yogiego, Szymona, Bakłażana, 

Rusaka, Dziekona, Bejbe, Emo, Guśki. 

-Pozdrowienia dla Natalii Ekstowicz, Anny 

Meyer, Marioli Pawtel 

-Pozdrawiam całą klasę 1c, Natalia E. 

-Pozdrawiam całą klasę Ic, Grześka, Natalkę, 

Anię 

-Pozdrawiam całą klasę Ic,  Grześka, Ankę, 

Natalię 

-Pozdrawiam Dorotę Ciołko, Patrycia i całą 

szkołę 

-Milenę Kraszewską, Anitę Czerwonkę, Olę 

Bujnarowską, Klaudię Wasilewską, Monikę 

Snarską, Asię Frylich, Michalinę Hierę. 

-Pozdrawiam: Natalkę Deczewską z 1b, Kingę 

Nasuta z 1e, Julitę Kukowską z 1c, >>>>>>> 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Łukasza Dziekooskiego 1c, Natalkę 

Iwaniuk z 1c, Agatę Matyszczak z 1c, 

Olę Bielską z 1b, Angelikę Misztę z 1a, 

Dominikę Wienikajtis z 1a, Adę Przy-

tulską, Natalkę Łępicką z 1e, Szałkosia, 

Adka z 1b, Czarka z 1f, Magda 

-Pozdrowienia dla Klaudii z 3f i całej 

klasy 1a 

-Pozdrowienia dla pana A. Kuczyoskie-

go i pana S. Skorupy 

-Pozdro dla Gabi z Ia 

 -Pozdrowienia dla Madka, Gabi i Pau-

liny z 1a 

-Pozdrowienia dla Moni, Miśki i Izy W., 

Agi, Eli, Pauliny! z 1a 

-Pozdrawiam Justina Kowalskiego i 

prezesa 

-Pozdrowienia dla całej Ia 

-Pozdrowienia dla Buszmena, G-mena, 

Augustynowicza i Budynia 

-  Pozdrawiam Kamilę, Wisię, Anię , 

Mar – Mar, Qingę , Kingę K oraz 

wszystkich wariatów z 3 C 

- Pozdrawiam Karolinę, Kamilę, Anię, 

Marlenkę, Qingę i Kinie oraz całą 3 C  - 

Wisia. 

- Pozdrawiam całą klasę 3 C a w szcze-

gólności Karolinkę, Kamilę, Wisię, 

Anię, Qingę i Kinie.  Mar Mar 

 
- Pozdrowienia dla Bielaka w pasia-
kach. 

- Pozdro dla Kini z 3 C od Michała 

Smoły buziaczki 

- Pozdrawiam Magdalenę DObrąwską, 

Natalkę Deczewską, Kamilę Kacprzyk, 

Olę Orłowską, moją kochaną czwórkę, 

Olę Lendo, Krystiana Huk i Rybę.   

Julcia 

- Pozdrowienia dla p. Barbary Kiluk – 
Dookowskiej, p. Teresy Roszkowskiej, 
p. Ewy Awramik i p. Andrzeja Kuli-
gowskiego od całej 3 C 
 
- Pozdrawiam Kingę Karlewską, całusy 

Śmigło 
- Pozdrowienia dla p. Dariusza Trza-
skowskiego – przepraszamy że opusz-
czamy treningi. 

Ola i Jula 
 
- Pozdrowienia od 3 c dla p. Andrzeja 
Kuczyoskiego 
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