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A co jeśli chodzi o
mundurki?
Od roku 2012/2013 w naszym gimnazjum
powitaliśmy nowego dyrektora pana Janusza
Samarowa. Pojawienie się nowej postaci w
życiu szkoły wywołało wielkie poruszenie ze
strony uczniów, a także nauczycieli. Wszyscy
są ciekawi, czy czekają nas jakieś zmiany
oraz jakie one będą.
więcej na str. 3 i 4»

ODDAWALIŚMY GŁOS
25 września odbyły się wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w roku
szkolnym 2012/2013.
Kandydatkami były Gabrysia Zadroga, Jola
Mejcz, Ola Ferenc i Edyta Grygo.

TAKIE „SKARBY”
Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywającej się na
całym świecie w trzeci weekend
września. Polega na zbiorowym
sprzątaniu śmieci zalegających poza
miejscami przeznaczonymi do ich
składowania. Jej celem jest wzrost
świadomości ….
więcej, na str. 2»

PĘKŁO TYLKO JEDNO
KRZESŁO
W ostatni piątek września, czyli 28 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku odbyły się
otrzęsiny klas pierwszych. Tematem przewodnim imprezy była muzyka. Całośd przygotowała klasa 2,,f” pod opieką swojej wychowawczyni,
pani
Jolanty
Ratuszny.
więcej na str. 3»

więcej na str. 4»

POTARŁ MAGICZNĄ
LAMPĘ

Ponadto w numerze
» Z mikrofonem wśród uczniów
» Co jest grane?
» Czarna strefa - biblioteka
» Kto, co, komu ?
» Rozrywka
» Bank kawałów
» Muzyki moc
» Ramoneski

Gimzetka

Jak wszyscy wiemy, 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej,
powszechnie nazywany Dniem Nauczyciela. Z tej okazji 15 października w naszej szkole odbyła się akademia mająca
na celu uroczyste świętowanie tego dnia.

więcej na str. 4»

JESTEŚ BOGIEM
Film opowiada o losach trzech członków
zespołu Paktofonika. Pokazuje ich życiowe problemy i pierwsze kroki w celu zostania popularnym zespołem muzycznym.
Podczas seansu można usłyszed muzykę
wspomnianego wcześniej zespołu, tym
samym dowiedzied się co nieco…
więcej na str. 4»
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ZACHĘCAJĄCE
SŁOWA
27 czerwca 2012 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego
klas trzecich. Obecni byli na nim
wszyscy nauczyciele naszego gimnazjum oraz Dyrekcja szkoły a wszystko odbyło się w Ełckim Centrum
Kultury.

TAKIE „SKARBY”

Dąbrowskiej, p. Joanny Sobotkiewicz, p.
Barbary Kiluk – Dońkowskiej oraz p.
Ady Lewandowskiej.

Sprzątanie Świata to międzynarodowa
kampania odbywającej się na całym
świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci
zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem
jest wzrost świadomości ekologicznej
społeczeństw.

Fot. Michał Zadroda.

Fot. www.elk.wm.pl.

Uczniowie klas trzecich usłyszeli
słowa zachęcające ich do dalszej nauki w szkołach ponadgimnazjalnych
oraz zostali nagrodzeni upominkami
za osiągnięcia w ciągu trzech lat nauki. Ci, którzy uzyskali czerwony
pasek na świadectwie szkolnym,
otrzymali pamiątkowe książki. Część
uczniów otrzymała nagrody za inne
osiągnięcia, np. sportowe. Obecne
osoby obejrzały także występy artystyczne przygotowane przez zespół
wokalno-instrumentalny p. Ewy
Awramik „PRYMA” oraz solistów.

Fot. www.elk.wm.pl.

Uczniowie nie zapomnieli również o
swoich nauczycielach. Składali im
życzenia i obdarowywali kwiatami.
Gabrysia Zadroga

Gimzetka

W tym roku przypadł nam do sprzątania
obszar osiedla Konieczki.
Uczniowie zaopatrzeni w worki i rękawiczki dzielnie stawiali czoła górom
śmieci, wśród których można było znaleźć takie „skarby” jak: opony, spodnie
czy radio. Po sprzątaniu mogliśmy odFot. Michał Zadroda.
począć i posilić się gorącą kiełbaską z
ogniska w Centrum Edukacji EkologiczAkcja "sprzątanie świata" wywodzi się z nej.
Australii. Po raz pierwszy odbyła się w
1989, kiedy 40 tysięcy mieszkańców
ZOSTAŁ
Sydney wzięło udział w akcji sprzątania
PRZEMIANOWANY
terenów portu. Już rok później akcja
objęła zasięgiem całą Australię, a liczba
jej uczestników co roku rośnie. W Au- 19 września naszą szkołę odwiedzili
stralii akcja odbywa się w marcu. Koor- członkowie Polskiej Organizacji Wojdynatorem jest organizacja społeczna skowej wraz z komendantem na czele wizyta ta miała miejsce z okazji naboru
Clean up.
W Polsce sprzątanie świata zainicjowała do ww. organizacji.
Uczniowie zebrani na sali mieli
Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja
okazję
poznać ogólny zarys działania
odbywa się co roku, począwszy od 1994.
POW
oraz
zobaczyć ich kompletne
Krajowym patronem i koordynatorem
akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Zie- uzbrojenie oraz umundurowanie. Jeszcze
mia. W akcji uczestniczy młodzież niedawno oddział ełcki był jeszcze
szkolna, harcerze, członkowie organiza- Związkiem Strzeleckim, jednak w celu
cji ekologicznych oraz ochotnicy. zwiększenia możliwości działania, został
przemianowany na organizację wojskową. POW sięga swoją historią do czasów
zaborów- powstał w 1914 roku z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w celu walki z
rosyjskimi zaborcami. W okresie bezpośrednio poprzedzającym zakończenie I
wojny światowej organizacja brała
udział w rozbrajaniu żołnierzy zaborców
i przejmowaniu władzy na ziemiach
polskich. POW został rozwiązany w
1918 roku. Dzisiejsza organizacja bezJak co rok, tak również i w tym nasza pośrednio odwołuje się do tradycji dwuszkoła z pełnym zaangażowaniem dziestolecia międzywojennego. Szykuje
uczestniczyła w tej szczytnej akcji. do przyszłej służby w Wojsku Polskim i
Sprzątanie odbyła się 20 września i wychowuje członków w duchu patriowzięły w niej udział dwie klasy drugie: tycznym.
A i F, pod opieką: p. Katarzyny Mentel – ( Jeżeli ktoś chętny chce zapisać się >
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do Ełckiego oddziału Polskiej Organizacji Wojskowej, to potrzebne informacje można uzyskać u Grzegorza
Cichockiego - ucznia klasy III ,,G'').
Paulina Kosiorek

A co jeśli chodzi o
mundurki?
Od roku 2012/2013 w naszym gimnazjum powitaliśmy nowego dyrektora
pana Janusza Samarowa. Pojawienie się
nowej postaci w życiu szkoły wywołało
wielkie poruszenie ze strony uczniów, a
także nauczycieli. Wszyscy są ciekawi,
czy czekają nas jakieś zmiany oraz jakie
one będą.

Aneta i Kinga: Jakie było pana pierwsze
wrażenie, kiedy zobaczył pan naszą
szkołę?
Pan dyrektor: Z całą pewnością byłem
nieco przestraszony, wrażenie jakie wywiera na człowieku każda, polska szkoła.
Budynek stary, tajemniczy, pamiętający
czasy przedwojenne, kiedy znajdował
się tu sąd. Skojarzenie rzeczywiście się
pojawiło, że wnętrze może okazad się
dla użytkownika mało sympatyczne. W
klasach jest już zupełnie inaczej. Kiedy
pojawiłem się po raz pierwszy w szkole,
to był 1 sierpnia. Wtedy nie było tu
uczniów, nauczycieli, a zatem niedokładnie szkoła jako całośd. Szkołę kompletną mogłem zobaczyd dopiero 3
września, czyli taką, która składa się z
uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników. Oczywiście to było zupełnie
sympatycznym
wrażeniem.
AiK: Czy planuje Pan jakieś poważniejsze
zmiany w naszej szkole, takie jak mundurki?

Gimzetka

Pan dyrektor: (uśmiech) Bardzo ciekawą opowieśd, usłyszałem jeszcze pod
koniec wakacji z ust waszych koleżanek,
które przyniosły mi taką wieśd, że blisko
przez dwa miesiące, po Ełku krążyła
opowieśd, że od nowego roku szkolnego
w Gimnazjum nr 1 będą obowiązywały
mundurki. Ja nie jestem zwolennikiem
mundurków, nigdy nie proponowałem
mundurków w Gimnazjum nr 1. Taka
myśl nie przeszła mi przez głowę, więc
jest to całkowita fikcja. Aczkolwiek, gdyby zastanowid się bardziej, to oznaczenie w jakiś sposób uczniów byłoby zasadne, na przykład tarcze szkolne.
Oczywiście jednak na ten temat będę
rozmawiał z Samorządem Uczniowskim
i Radą Rodziców, bo to oni muszą się na
ten temat wypowiedzied.

naoglądali, nazwiedzali w trakcie wycieczek szkolnych. Jest to niezbędny element edukacji szkolnej, bo możemy
sobie czytad o różnych ciekawych miejscach, ale zupełnie inaczej jest jak możemy tego dotknąd, zobaczyd. Jak najbardziej jestem zwolennikiem wycieczek
szkolnych. Chciałbym, żeby każdy uczeo
mógł uczestniczyd w wycieczkach. Wiadomo, że nie wszystkich stad, więc tu
jest pewien problem, który leży mi na
sercu. Najchętniej wymyśliłbym jakiś
sposób, żebym mógł dofinansowad ich
udział, wynaleźd jakiś model. Oczywiście
nie mówię o tych, którym nie zależy.
Chodzi mi o osoby, które bardzo chciałaby pojechad na wycieczkę, ale z powodów ekonomicznych nie mogą.

AiK: Jak układa się praca z gronem pedagogicznym?
Pan dyrektor: Współpraca z gronem
pedagogicznym układa się dobrze, roAiK: W takim razie, jakie pomysły pod- zumiemy się doskonale.
sunąłby Pan Samorządowi Uczniowskiemu?
AiK: Jak wspomina pan swoją pierwszą,
Pan dyrektor: Chciałbym, żeby był dużo przeprowadzoną lekcję w karierze?
bardziej aktywny. Żeby zasypywał mnie Pan dyrektor: Muszę się przyznad się, że
wciąż jakimiś pomysłami, które są realne nie pamiętam pierwszej lekcji przeprow realizacji i które mogłyby zmieniad wadzonej w karierze. Myślę, że byłem
szkołę. Zachęcam samorząd do tego, nieco przerażony. Była to lekcja w klasie
żeby podejmował różne, ciekawe pomy- ósmej, czyli odpowiednik obecnej klasy
sły, żeby przychodził i opowiadał o nich z drugiej gimnazjum.
zapałem, wtedy moglibyśmy wspólnie
coś w szkole zmieniad. To nie jest moja AiK: Jakie są zalety Pana pracy, a jakie
szkoła, to jest nasza szkoła, a zatem jej minusy?
współdecydujemy o tym, co tu się dzie- Pan dyrektor: W mojej pracy lubię prakje.
tycznie wszystko. Po pierwsze lubię
uczyd, lubię dzielid się swoim doświadAiK: Co sądzi Pan o zorganizowaniu w czeniem, słuchad młodych ludzi, którzy
naszej szkole balu klas trzecich, czy jest opowiadają o swoich czasami karkoto możliwy do zrealizowania pomysł? łomnych pomysłach (znowu uśmiech).
Pan dyrektor: Jest to pomysł ciekawy i Nie przeszkadza mi to, gdy nawet głupio
możliwy do zrealizowania. Trzeba to odpowiadają na pytania, chod czasami
oczywiście jeszcze wszystko przedysku- może stad się to irytujące. Lubię, gdy
towad. Jeśli uczniowie przyjdą do mnie z uczniowie próbują odważnie odpowiakonkretami pomysłami, wtedy poroz- dad, nawet jeśli nie znają odpowiedzi.
mawiamy o realnych rozwiązaniach. Minusem natomiast jest brak zaangażowania ze strony niektórych uczniów.
AiK: Co sądzi pan o organizowaniu wy- Myślę, że 45 minut lekcji można wycieczek szkolnych w naszej szkole? trzymad. To czas zadawania pytao, wyPan dyrektor: To jest bardzo ważny powiadania się,
tworzenia, pisania.
temat. Zupełnie inną historią jest to, że Żałuję, że niektórzy tego nie rozumieją,
lubię podróżowad. Natomiast jeżeli cho- a to jest szansa, żeby się rozwijad.
dzi o wycieczki szkolne, to z doświadcd. na str. 4
czenia wiem, że ludzie najwięcej się
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AiK: Uczniowie gimnazjum, najczęściej
trzecioklasiści borykają się z pytaniami,
jaką szkołę wybrad, kim chcę zostad w
przyszłości. Jeżeli miałby Pan dad nam
jakąś radę, to jaka ona by była?
Pan dyrektor: Najważniejsze jest to,
żeby nie wyjeżdżad poza Ełk, ponieważ
oferta szkół ponadgimnazjalnych w Ełku
jest wystarczająca i każdy znajdzie coś
dla siebie. Ten, kto zamierza po szkole
ponadgimnazjalnej, po zdaniu matury
studiowad, to prawdopodobnie powinien wybrad liceum ogólnokształcące,
takich liceów są aż trzy. Ale oprócz tego
jest bardzo dużo ciekawych propozycji w
szkołach typu zawodowego, zarówno w
technikach jak i „zawodówkach” . Dzisiaj
potrzeba bardzo dużo rąk do pracy w
zawodach bardzo konkretnych mechanicznych.
Jeśli chłopak ma zainteresowania, ma
smykałkę do tego, żeby coś rozbierad,
coś składad, to powinien wybrad szkołę
tego typu. Dla dziewcząt też jest sporo
propozycji. Jednak najważniejsze jest to,
żeby trzecioklasiści zrozumieli i powiedzieli sobie samym, czym się interesują,
co by chcieli najbardziej w życiu robid.
Jeżeli mają z tym problem, mogą skorzystad z pomocy doradcy zawodowego,
zarówno tutaj, w szkole jak i w poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
mogą
zrobid tak zwany profil zawodowy, profil
zainteresowao, żeby dowiedzied się
czegoś ciekawego o sobie, co mogliby w
przyszłości robid i nie żałowad swoich
decyzji. Natomiast w życiu będzie różnie, więc skooczycie inne szkoły, a jeszcze inne zawody będziecie uprawiad.

Paweł Papke. Przedstawicielki naszego
gimnazjum zajęły 4 miejsce. Znacznie
lepiej poszło im w turnieju orlika o puchar premiera Donalda Tuska, który
odbył się 15 września. Reprezentantki
naszego gimnazjum pod nazwą "Trzaskające anioły" wywalczyły pierwsze
miejsce, jednak chłopacy nie byli gorsi i
również zdobyli pierwsze miejsce w tym
turnieju. Ostatnim wydarzeniem spor- Więcej informacji na temat wyborów
towym w tym wydaniu Gimzetki są Szta- znajdziecie na www.ceo.org.pl.
fetowe Biegi Przełajowe, w których nasi
PĘKŁO TYLKO
szkolni sportowcy zajęli trzecie i czwarte
miejsce .
Iza i Gabrysia

W ostatni piątek września, czyli 28 w
Centrum
Edukacji
Ekologicznej
w Ełku odbyły się otrzęsiny klas pierwszych. Tematem przewodnim imprezy
25 września odbyły się wybory na prze- była muzyka. Całośd przygotowała klasa
wodniczącego Samorządu Uczniowskie- 2,,f” pod opieką swojej wychowawczyni,
go w roku szkolnym 2012/2013. pani Jolanty Ratuszny.

ODDAWALIŚMY
GŁOS

Kandydatkami były Gabrysia Zadroga,
Jola Mejcz, Ola Ferenc i Edyta Grygo. W
tym roku mieliśmy okazję poczud się
prawdziwymi wyborcami. Przychodziliśmy do urn wyborczych z dokumentem
tożsamości i oddawaliśmy głos na swojego kandydata. Kandydatki tydzieo
przed wyborami obwieszały całą szkołę
plakatami z hasłami wyborczymi i swoim
AiK: Dziękujemy za wywiad. Chciałyby- programem. Dzieo przed wyborami zaśmy życzyd Panu wielu sukcesów zawo- panowała cisza wyborcza.
dowych.
Wywiad przeprowadziły: Aneta Bendarowicz
i Kinga Ostrowska z klasy III D.

W tym roku większośd zagłosowała na
Jolę Mejcz, która została przewodniczącą samorządu, jej zastępczynią Gabrysia
Zadroga.

>>

Gimzetka

Pierwszoklasiści musieli przygotowad:
przebrania, piosenkę i teledysk, wszystko miało byd zgodne z wylosowanym
wcześniej stylem muzycznym. Około
godziny 10 sala CEE wypełniła się metalami w czerni, hip-hopowcami w full
capach i dresie, przedstawicielami muzyki reggae w barwach rasta, marynarzami, którzy śpiewali szanty, nie zabrakło też muzyki disco polo i przedstawicieli country w cowboyskich kapeluszach.

Najmłodsi gimnazjaliści nie dali się kiepskiej pogodzie, która niestety próbowała
popsud zabawę, i tylko pierwsze zadanie
odbyło się w budynku.

NA SPORTOWO
We wtorek 11 września na orliku przy
Szkole Podstawowej nr 7 odbył się turniej siatkówki ORLIKVOLLEYMANIA
2012. Ambasadorem tego turnieju, był
były reprezentant kadry narodowej –

JEDNO KRZESŁO
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Kolejne zadania zmusiły pierwszoklasistów do wysilenia nie tylko mięśni, ale i
umysłu. Konkurencje, które zmęczyły
uczestników fizycznie to przeciąganie
liny (częśd klasy ciągnęła, a reszta bardzo głośno ich dopingowała) i męski
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POTARŁ
MAGICZNĄ LAMPĘ
Jak wszyscy wiemy, 14 października
obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej,
powszechnie
nazywany
Dniem Nauczyciela. Z tej okazji 15
października w naszej szkole odbyła
się akademia mająca na celu uroczytaniec wokół krzeseł. To wyzwanie miało
nietypowe zasady finałowe: „Gdy pozo- ste świętowanie tego dnia.
staną dwaj uczestnicy i muzyka się skooczy, każdy z nich bierze na ręce dziewczynę ze swojej klasy i siada z nią na
kapeluszu”. W tym zadaniu nie ucierpiała żadna przedstawicielka płci pięknej…
pękło tylko jedno krzesło.

Kiedy Jaś zrozumiał jak ważna jest
nauka, postanowił niezwłocznie nadrobić swoje zaległości szkolne.
Aktorzy oraz chór wraz z paniami
odpowiedzialnymi za przygotowanie
Akademii zostali nagrodzeni gromkimi brawami przez widownię.
Wszyscy widzowie byli pod wrażeniem talentu młodych artystów. Mamy nadzieję, że w przyszłych latach z
okazji tego święta również będą odbywały się tego typu wydarzenia.
Karolina i Patrycja

Z mikrofonem wśród
uczniów

W sali gimnastycznej zebrali się
wszyscy pracownicy szkoły wraz z
przedstawicielami klas. Chór szkolny
pod opieką p. Ewą Awramik zadbał o
nastrój, a młodzi scenografowie o
udekorowanie sali w odpowiedni
sposób. Aktorzy zostali świetnie
przygotowani przez p. Katarzynę
Łukaszewicz oraz p. Kamilę KulbacLecz wysiłek fizyczny to przecież nie ką-Trzaskowską.
wszystko, uczniowie sprawdzili się też w
konkurencjach takich jak kalambury i
test na spostrzegawczośd, gdzie trzeba
było
znaleźd
trzy
różnice
w wyglądzie przeciwnika.

W tym numerze Gimzetki zapytaliśmy uczniów naszego gimnazjum,
jakie zmiany chcieliby wprowadzić
w szkole?
Okazało się, iż lista życzeń jest długa, a my wybraliśmy te, które były
najczęściej przez was wymieniane.
Oto i one:
- Kickboxing na lekcjach wf-u
- dyskoteki
- mniej sprawdzianów w ciągu tygodnia

Wszystkie klasy świetnie poradziły sobie
- zezwolenie na wychodzenie zimą
z muzycznym rytuałem przejścia, ale
Głównym bohaterem sztuki był Jaś na dwór
tylko jedna klasa zwyciężyła. Byli to wyKowalski- uczeń, który nie wkłada za
chowankowie pani Jolanty Chrzanow- dłuższe przerwy
dużo poświęcenia w naukę i nie
skiej-1,,c”.

przejmuje się swoimi ocenami. Kiedy
potarł magiczną lampę znalezioną na
strychu, pojawił się przed nim duch,
który miał na celu pokazanie chłopcu, jak ważna jest nauka oraz jak
ciężko nasi przodkowie musieli walczyć o możliwość uczenia się.

- szafki na książki

- winda zamiast schodów
- remont szatni
- zamki w drzwiach od toalet, papier
toaletowy i mydło
- wypuszczanie wcześniej z lekcji na
autobus
Zdajemy sobie sprawę, że niektóre z
nich są niewykonalne, ale pomarzyć
zawsze można.

Miejmy nadzieję, że klasa 1,,c” poradzi
sobie z organizacją tak dobrze jak poradzili sobie z tym poprzedni zwycięzcy2,,f”.
Karolina i Patrycja
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Czarna strefa – biblioteka
Czytelnictwo klas we wrześniu
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POLECAMY KSIĄŻKI
Opium w rosole
To jedna z powieści słynnej autorki książek dla młodzieży Małgorzaty
Musierowicz. Opisuje ona życie licealistów z jednej z dzielnic Poznania.
Głównymi bohaterką jest młoda, wrażliwa i sprytna dziewczyna Kreska. Od
jakiegoś czasu jest ona zakochana w sąsiedzie- Maćku. Chłopiec początkowo
nie dostrzega zalet swojej adoratorki i walczy o uczucie pięknej, ale próżnej
Matyldy.
Autorka w doskonały sposób ukazuje nam życie Poznania z początku
lat osiemdziesiątych. Wśród rodziny i znajomych Kreski i Maćka możemy dostrzec wiele
ciekawych osobowości. Na szczególna uwagę
zasługuje postać małej, wiecznie umorusanej
dziewczynki Genowefy. Niczym dobry duszek pojawia się ona w utworze i splata ze
sobą różne wątki. Do końcowych stron powieści nikt nie wie, co małe dziecko robi samo w
środku miasta. Genowefa jest gościem w prawie wszystkich mieszkaniach kamienicy i
dzięki temu czytelnik poznaje niemal każdego
lokatora
Mimo że książka opowiada o czasach
PRL -u, dziś nie straciła ona całkowicie swojej aktualności. Dla naszego pokolenia kilometrowe kolejki, brak pewnych
towarów, czy internowania polityczne, to już czasy niemal legendarne, ale
czytelnik z łatwością dostrzeże, że nie wszystko, o czym pisze Małgorzata
Musierowicz przeszło już do lamusa.
Czytając Opium w rosole wkraczamy w świat naszych rówieśników.
Tak jak my dzisiaj, tak i oni przeżywali swoje pierwsze miłości i pierwsze
rozczarowania. Musieli zmierzyć się z problemami, takimi jak brak akceptacji,
wybór pomiędzy chęcią zaimponowania, a własną satysfakcją. Mieli problemy
w szkole.
W dobie komputerów i kolorowych pism radzących, jak ubrać się na
randkę i poderwać największego przystojniaka, warto sięgnąć po powieść,
która w ciekawy sposób wprowadza młodych ludzi w świat koleżeństwa, przyjaźni i dojrzałych uczuć.
>>

Gimzetka

Zapałka na zakręcie
To pierwsza publikacja jednej z
najpoczytniejszych autorek młodzieżowych – Krystyny Siesickiej, która w swoich utworach opisuje wszystkie odcienie
szarości dnia codziennego każdego z nas,
ze wszystkimi jego wadami i zaletami, bez
ubarwień. Książka po raz pierwszy wydana w 1966 roku, a mimo to wciąż tak aktualna i żywa. To, co urzeka w tej powieści,
to bezpretensjonalne poczucie humoru i
bohaterowie, którzy są tak rzeczywiści i
namacalni.
Podczas
wakacji Magda
poznaje chłopaka
innego
niż wszyscy.
Marcin
jest
wycofany, pełen
rezerwy,
tajemniczy,
skryty i ironiczny. Mimo
to dziewczyna
lubi jego towarzystwo i nieustannie szuka
klucza do jego przeszłości i osobowości.
Zapałka na zakręcie to książka o pierwszej miłości, o oczekiwaniu, niepewności i
odkrywaniu, a przede wszystkim o tym, że
„można tęsknić za kimś będąc o dwa kroki”.
Siesicka opisuje pierwszą miłość
dokładnie taką, jaka jest w rzeczywistości
– pełną niedomówień, niedoskonałą, niecierpliwą, a mimo wszystko wyjątkową i
piękną. Autorka przedstawia gesty, które
tylko z pozoru nic nie znaczą. Nadaje to
jednak książce atmosferę uroku i młodości.
To powieść nie tylko o miłości, ale również o problemach nastolatków - o buncie,
odrzuceniu, samotności, nałogach. Marcin
to chłopak z przeszłością, która ciągle daje
o sobie znać i której echo na zawsze odbiło się na jego życiu.

Nr 1 wrzesień/październik 2012

str. 6

Firma

Nowinki
technologiczne

Microsoft

zaprezentowała Rzutnik video iPhone jest przezna-

Windows 8 - swój nowy, kompute- czony pod iPhon’a. Jego cena wyrowy system operacyjny. Premierę nosi ponad 1000 złotych, ale zapomiał jednocześnie tablet Surface. wiada się, że będzie cieszył się nie-

W tym numerze zaprezentujemy wam System Windows 8 jest przystoso- samowitą popularnością. Rzutnik
nietypową drukarkę, zadziwiający rzut- wany do komputerów typu tablet. posiada zdolność wyświetlania obnik oraz najnowszego Windowsa i table- Na dotykowym ekranie ma tzw. razu w rozdzielczości 557X234, a
ta.

żywe kafelki, czyli wirtualne guziki także 16:9. Lampa LED ma 15 wat

Z pewnością ciekawą rzeczą są drukarki dające łatwy dostęp do poczty elek- pozwala nam na oglądanie video z
3D. Można dzięki nim zaprojektować i tronicznej, portali społecznościo- i’Phon’a aż na 30 000 godzin. Najwydrukować przedmioty, mechanizmy, a wych czy zdjęć. Tablet Surface ma ciekawsze jest jednak to, że rzutnik
nawet części do auta! Ze względu na też płaską jak tektura klawiaturę.
video i’Phon’a posiada wgrany syswysokie ceny drukarki 3D nie są jeszcze

tem dźwiękowym, w skutek czego

rozpowszechnione, ale wiemy wszyscy,

mamy sposobność przy pomocy

że elektronika tanieje. Dlatego w naj-

rzutnika oraz telefonu zorganizować

bliższym czasie spodziewajmy się wo-

sobie niesamowity wieczór filmo-

jen producentów, co zaowocuje spad-

wy. Na pewno pomimo ogromnej

kiem cen.

ceny rzutnik video i’Phone zyska
Najnowsze produkty pokazał pod-

popularność na całym świecie, a
ludzie korzystający z i’Phon’a będą

czas specjalnej prezentacji w No-

mieli możliwość radować się oglą-

wym Jorku szef Microsoftu Steve

daniem w dużej rozdzielczości swo-

Ballmer. - To naprawdę ekscytujący
dzień - mówił Ballmer, ale nie
wszyscy mają aż tyle entuzjazmu.
Eksperci mówią, że zarówno nowy
Windows jak i sam komputer są
Z pewnością drukarka 3D będzie tak dość porządne, ale pojawiają się z
powszechna w każdym domu jak dziś opóźnieniem w stosunku do konkutelewizor. Dojdzie do tego, że zamiast rencyjnych ofert takich firm jak

ich najlepszych filmów z telefonu.
Czyli jest to niezwykle przydatny
produkt, który z pewnością zagości
w domach użytkowników i’Phon’a.
Jest to wspaniały sposób na zaplanowanie sobie bardzo dobrego wieczoru z filmami.

wychodzić np. po jakąś uszczelkę do Samsung czy Dell.
sklepu, wydrukujemy ją sobie. Można Największym rywalem jest tablet
będzie projektować osobiście, ale też iPad i jego producent Apple: pięć
ściągać gotowe szablony z Internetu. lat temu firma była warta jedną piąTakie nowinki

technologiczne mają tą tego co Microsoft, teraz Apple

przed sobą świetlaną przyszłość.

jest od Microsoftu dwuipółkrotnie

źródło: gadzetomania.pl
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C O

J E S T

Zakochani w Rzymie

G R A N E

Jesteś bogiem

Komedia przedstawiająca historie kilku
osób, rozgrywające się w jednym z najpiękniejszych miast na świecie. Poznajemy znanego amerykaoskiego architekta, który przeżywa drugą młodośd,
mieszkaoca Rzymu, który nieoczekiwanie staje się największym celebrytą w
mieście, młodą parę, która zostaje uwikłany w splot romantycznych zdarzeo
oraz amerykaoskiego reżysera operowego, który opracowuje koncert pieśni
żałobnych. "Zakochani w Rzymie" to
film o ludziach, którzy w tym mieście
przeżywają przygody, które odmienią
ich życie.

Film opowiada o losach trzech
członków zespołu Paktofonika. Pokazuje ich życiowe problemy i pierwsze kroki w celu zostania popularnym zespołem muzycznym. Podczas
seansu można usłyszed muzykę
wspomnianego wcześniej zespołu,
tym samym dowiedzied się co nieco
o jego twórczości. Film pokazuje, że
DEXTER
niełatwo jest zaistnied na kartach
historii jako znany muzyk, a żeby to
Dexter jest seryjnym mordercą.
się udało trzeba poświęcid wiele rzeWdzieciostwie został przygarnięty
czy.
przez policjanta, który nauczył go
zaspokajad swoje chore pragnienia.
Dexter posługuje się "kodeksem"
przybranego ojca i zabija ludzi, którzy na to zasłużyli. Od czasu śmierci
Harry'ego nie ma nikogo kto znałby
mroczną prawdę o nim. Nawet jego
przybrana siostra Deb, pracująca w
tym samym oddziale policji w Miami nie wie o tajemnicy. Pewnego
dnia w życie Dextera wkrada się
osoba, która wyrywa go z rutynymorderca z ciężaróki-chłodni. Okalecza swoje ofiary w wyjątkowy
sposób, co imponuje bohaterowi.
"TED"
Okazuje się, że mają ze sobą wiele
"Shameless"
wspólnego.
14-letni Donny Berger zakochuje się w
swojej nauczycielce. Przez ich romans
Jedną z głównych postaci jest Frank
kobieta trafia do więzienia, a chłopak
Gallagher, który jest bardzo nieodzostaje sam wraz z owocem ich miłościpowiedzialną głową rodziny, a na
Toddem. Mija 30 lat. Donny jest komdodatek alkoholikiem, który więkpletnie spłukany, a musi zapłacid zaleszośd czasu spędza nieprzytomny w
głe podatki. Wpada na pomysł, by
salonie. Dzieciom nie pomaga także
zdobyd pieniądze od swojego syna,
matka, która odeszła od rodziny.
którego od lat nie widział. Syn to przeCały ciężar utrzymania domu i wyciwieostwo ojca i właśnie zamierza
chowania reszty rodzeostwa spada
wziąd ślub. Czy pojawienie się ojca nie
na najstarszą córkę Fionę. To nie jest
Zuza, Agnieszka i Paweł
pozmienia jego planów.
fot. źródło: kinomaniak.pl
jednak łatwe zadanie do wykonania.

TASIEMCE
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EPKA 2012

Filmowa Noc Listopadowa

3 listopada 2012 r. (sobota) w sali
Już po raz trzeci ECK zaprasza wszystkie
kinowej Ełckiego Centrum Kultury
młode i ambitne zespoły do zaprezenodbędzie się noc filmowa. O godz.
towania swych umiejętności przed ełc20:00 będzie można obejrzed Abraką publicznością i zgromadzonym jury.
hama Lincolna w roli łowcy wampiW przeglądzie mogą wziąd udział ze- rów z efektami 3D. Około godz.
społy z regionu Warmii i Mazur, które 22:00 zobaczymy Kronikę opętania
nie mają podpisanego kontraktu pły- zaś około godz. 23:45 W szczękach
towego oraz głównym źródłem utrzy- rekina także w 3D
mania członków zespołu nie jest muzy- Karnet: 30 zł (na wszystkie seanse)
ka.
bilet: 15 zł (na pojedynczy film)

Warunkiem udziału w Przeglądzie jest
dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z materiałem demonstracyjnym zespołu – nagrania utworów na
nośniku CD lub DVD i tekstów utworu –
na adres Organizatora do pokoju nr 7
(telefon 87 621 52 45) do 14 listopada
2012 do godz. 16:00.

Luxtorpeda
4 listopada 2012 r.(niedziela)o godz.
18.00 w sali ZEBRA Ełckiego Centrum
Kultury wystąpi zespół LUXTORPEDA
powstał w 2010 roku z inicjatywy Roberta Friedricha gitarzysty i wokalisty
znanego z takich formacji jak Acid Drinkers, Turbo, Flapjack, Arka Noego,
2Tm2,3 i KNŻ. Cena biletu 30/40 zł.
Serdecznie zapraszamy.

Ełk w 3D
2, 3 listopada 2012 r. zapraszamy
na premierowy pokaz filmu o Ełku
w technologii 3D. Będą to również
premierowe pokazy technologii 3D
w naszym kinie. Ełk jest pierwszym
miastem, które zagościło w zupełnie nowym cyklu programów zrealizowanych przez Telewizję Polską w
technologii obrazu 3D. Film o Ełku
powstał na zamówienie TVP HD,
przy zaangażowaniu środków z budżetu Miasta Ełku...

Zaduszki Jazzowe 2012
Fanów dobrego jazzu zapraszamy jak co roku - do udziału w ełckich
ZADUSZKACH JAZZOWYCH, które
odbędą się 2 listopada 2012 o godz.
19:00.
To świetna okazja do spotkania znajomych, powspominania tych, co
odeszli, oraz wysłuchania koncertu,
podczas którego wystąpi Piotr Domagała „Slovanic Tales” z udziałem
Adama Kawooczyka i Sławka Bernego. Spotkanie tak znakomitych muzyków musi zaowocowad prawdziwą
ucztą jazzowych brzmieo i rytmów.

Elżbieta Dzikowska
9 listopada 2012 r. (piątek) o godz.
17.00 w galeria ŚLAD Ełckiego Centrum Kultury zostanie otwarta wystawa Elżbiety Dzikowskiej, która
potrwa do 30 listopada 2012 r.
Elżbieta Dzikowska maluje obrazy,
posługując się aparatem fotograficznym. Takie zastępowanie czy też
naśladowanie malarstwa ma w fotografii swoją długą historię. Służyły
temu nawet szczególne techniki
tworzenia obrazu fotograficznego,
rodzaj wtórnego opracowania. Te
działania opierały się już nie tylko
na zdjęciu obrazu, często specjalnie
konstruowanymi
obiektywami
miękko lub twardo rysującymi, ale
także na obróbce odbitki i negatywu, dzięki specjalnie sporządzanym
emulsjom...
Wstęp na wystawę jest wolny.
Źródło: www.eck.elk.pl
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RAMONESKI

MUZYKI MOC

Przyszedł czas jesienny. Kurtki,
płaszcze, a nawet czapki, szaliki i
rękawiczki to teraz coś bardzo
potrzebnego. W tym sezonie bardzo modne są Ramoneski (skórzane
kurtki z charakterystycznymi elementami) w różnych kolorach z
dodatkiem ćwieków.

Jest ona ciekawym dopełnieniem
prawie każdej stylizacji. Najlepiej
pasuje do niej prosty t-shirt i jeansy, lecz często świetnie wygląda
także z sukienką i obcasami. Co
do kolorów modne są odcienie: pudrowego różu, czerwonego, morskiego oraz oranżu.

Florence & the Machine
Dla wielu z was ten zespół na pewno
obił się o uszy. Nic w tym dziwnego,
ponieważ Florence & the Machine to
jedna z popularniejszych kapeli tego
roku. Powstała w 2007 roku brytyjska
kapela jest obecnie jedną z najchętniej
słuchanych w Wielkiej Brytanii i nie
tylko. Głównym ich atutem jest oczywiście niesamowita wokalistka – Florence Welch, której głos zdecydowanie wyróżnia się na tle wielu znanych
piosenkarek.

Florence & The Machine wydali
pierwszy album w 2009r. zatytułowany ,,Lungs’’. Singiel ,,Kiss with a
Fist’’ został wykorzystany w m.in.
,,Zabójczym Ciele”, zaś ,,Dog Days
Are Over” w angielskim serialu
,,Skins’’ oraz „Plotkarze”. Utwory na
tej płycie sprawiają, że masz ochotę
słuchać ich w nieskończoność, bowiem każdy z nich ma w sobie coś
oryginalnego i niesamowitego. Jeśli
gustujesz w muzyce indie-popowej,
jest to strzał w dziesiątkę!

Drugi album Florence & the Machine
nosi nazwę „Ceremonials” i to m.in.
dzięki niemu grupa zyskała na więkKlaudia
szej popularności i znacznie szerszym
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gronie fanów na całym świecie.
Inspiracją do wielu utworów,
jak przyznaje sama Florence
Welch, były sny, ważne sprawy,
które chciała przekazać pewnej
osobie. Płyta nieco różni się od
poprzedniej, pozwolimy sobie
przytoczyć opinię producenta
Paula Epwortha: „To dziwna
płyta. Z jednej strony jest bardzo energetyczna i bezpośrednia, z drugiej strony przypomina
maszynę. W porównaniu do
debiutu
usłyszymy
więcej
wpływów soulu niż indie rocka”.

Naszym zdaniem płyta jest fenomenalna. Muzyka bogata we
wszelkiego rodzaju instrumenty
smyczkowe i oczywiście harfę!
Utwory – każdy na swój sposób
opisuje własną historię i zachwyca
brzmieniem.
Z
,,Ceremonials” obecnie wydano
pięć singli, a szósty - ,,Breakin’
Down” szykuje się do wydania
14 października br. Jeśli ktoś
jeszcze nie przesłuchał najnowszej płyty Florence & the Machine, jak najbardziej zachęcamy, bo warto.

Agata i Monika
źródło fot.: thats-all-folks.com; en.wikipedia.org
www.mojeopinie.pl; tuba.pl.
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Bank kawałów

ROZRYWKA

KRZYŻÓWECZKA

Pewne francuskie pismo dla mężczyzn ogłosiło konkurs na najlepszy opis poranka. Pierwsze miejsce zajął autor takiej wypowiedzi:
"Wstaję rano, jem śniadanie, biorę prysznic,
ubieram się i jadę do domu".

☻☻☻☻☻☻
Co łączy polskich siatkarzy i klientów Amber
Gold?
- Jedni i drudzy liczyli na złoto!

zydło

☻☻☻☻☻☻
Blondynka wraca roztrzęsiona do domu i
mówi
do
swojego
chłopaka:
- W ogóle nie da się jeździć po tym mieście!
Skręcam w lewo - drzewo, zawracam - drzewo, wszędzie drzewo. Naciskam hamulec,
próbuję cofnąć, odwracam się - drzewo...
- Spokojnie kochanie, to tylko choinka zapachowa.

☻☻☻☻☻☻

z

Rok 1980. Moskwa ceremonia otwarcia
Igrzysk Olimpijskich. Na trybunę wchodzi
Leonid Breżniew wyciąga tekst przemówienia
i
zaczyna:
O
o
o
o
o.
Szybkim krokiem podchodzi do niego jeden z
organizatorów
igrzysk
i
mówi:
- Towarzyszu sekretarzu generalny tekst
przemówienia zaczyna się nieco wyżej a to co
teraz czytacie to kółka olimpijskie!

a

 Aktualna pora roku.
 Pora roku, która zaczyna się 22
grudnia.
 Najcieplejsza pora roku.
 Ma 365 lub 366 dni.
 Towarzyszą jej deszcz i wyładowania atmosferyczne.
 Trzecie klasy gimnazjum piszą
go w kwietniu.
 Pierwsza pora roku zaczynająca
się 21 marca i topieniem marzanny.

SUDOKU

wat

Gimzetka
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Ryūnosuke Akutagawa

artykułem w gazecie.

zamiast pistoletem posłużymy się

Ownica= ów

zawsze stanowi rozrywkę. Nawet jeśli

Teksty

spod= i
Gdy siądziecie na ławie
zebrani społem,
cz

Na przejściu granicznym w Hrebennem zajeżdża
czarny
Mercedes
600.
Wysiada młody facet w czarnym garniturze i
otwiera bagażnik. Podchodzi do niego celnik i
zaczyna
klasyczne
pytania:
Narkotyki?,
broń?,
dewizy?
- Oczywiście - odpowiada kierowca i otwiera
walizki.
Celnik z niedowierzaniem patrzy na zawartość
waliz.
Pierwsza wypełniona po wierzch foliowymi
torebeczkami z białym proszkiem, druga pełna kałachów, w trzeciej równo poukładane
paczki
100
dolarowych
banknotów.
To
wszystko
pana?
- Nie - odpowiada młody człowiek - to jest
Pana, moje jest w tamtym tirze.

Opinia publiczna to lincz, lincz zaś

☻☻☻☻☻☻

- Pozdro dla wszystkich wariatów z
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Kto, co, komu :D ?

-Pozdrawiam całą klasę III d, wy- 3D! Kala
chowawczynię p. Joannę Sobot- Pozdro dla Ani Meyer ! :*
kiewicz oraz moje przyjaciółki.

- Pozdrawiam gorąco swojego kochanego
-Serdeczne pozdrowienia dla Radka
z Warszawy.
Jabłońskiego od Marioli Dąbrow-Pozdrowienia dla klasy Ia ,Natalii, Julii, skiej.
Julii, Izy, Kamili, Aleksandry i Marleny.-Pozdrawiam całą klasę III d.
Ala z Ia.

- Pozdrowienia dla Marioli od Gabrysia love <3
- Pozdrowienia dla kochanej siostrzyczki Angeliki i buziaki dla
Sandry.! ;* Jula

-Pozdro dla Jaśki, Sino, Ruskiego i dla - Pozdrawiam wszystkie moje ko- Pozdrawiam Julę i Angelikę ;*
całej Ia -Karolcia z I a.
chane przyjaciółeczki oraz Julię z
1a. Ala
- Pozdrawiam Julitę :* z 2c od Nati
- Pozdrowienia dla Adka z 2 b.
- Pozdrawiam moje mordki Angelikę - Pozdrawiam Kasię, Izę oraz Alę
- Pozdro Seba, Gruby, Adamek i
;D
bliźniaczkę i Sandruchę – Jula.
Mrówa
-Pozdrawiam Grubą z III e.
- Pozdrawiam I ,,b"
- Pozdrowienia dla Magdy z 2 A
- Pozdrowienia dla klasy I c.
- Pozdrawiamy Macieja Lewan- Pozdrowienia dla DUDKA,
-Pozdrowienia dla Ruskiego, Karolci i dowskiego cała I B
LUCKA, ZŁOTOSIA I DLA
Sino- Jaśka z I a.
- Pozdrowienia dla całej II A i p. D. GRYGA.
-Pozdrowienia dla Radka J. -fajnego zio- Gruszyckiego
ma.
-Serdecznie pozdrawiam Ankę Bagińską. - Pozdrawiamy p. Adę Lewandowską koło siatkarskie
Treści prezentowane przez ga-

WYJAŚNIĄTKO

-Pozdrawiam ucznia klasy I f Kamila To- Chciałabym pozdrowić całą I d
czyłowskiego.

zetkę są wyrazem indywidual-

nych przekonań autorów. Re-Serdecznie pozdrawiamy Pajeszczaka- - Pozdrowionka dla Werci, Aureli,
dakcja ingeruje jedynie w przyAsi, Oli od Wiki : )
Robson i Makoś.
padku poważniejszych naruPozdrowienia
dla
całej
I
a
-Pozdrawiam Kopacza, Żanetkę, Monie,
szeń zasad ortografii, gramatyki
Kame i Ewelinkę z klasy III f.
- Pozdro dla całej klasy 2 a i dla i dobrych obyczajów. Jeżeli
-Pozdrawiam Michała Kocińskiego,Zuzię wyjątkowej osoby z tej klasy Izabemacie sugestie dotyczące artyWysocką i Karolinę Żylińską z klasy I c.
li Hanc
kułów, chcecie się czymś po-Pozdrawiam Dudka żołnierza.
- Pozdrawiam Natalkę oraz Julitę z
dzielić, a może macie ochotę
- Pozdrowienia dla Oli i Eweliny z III f od 2c, Magdalena z 3c, dla Kingi 2e,
Dominika 2a, Dziekona z 2c, Kuby współpracować z nami, piszcie
Żanety i Karoliny .
z 2a
na podany niżej adres mailowy:
-Pozdrawiam Maćka Kamińskiego, Piotra
Dracewicza, Kamilę Dudzińską i Monikę - Pozdrowienia dla Karoliny Wejs!
gimzetka@interia.eu
Włodkowską- Marta z III f.
z kl. I a

STOPKA REDAKCYJNA

-Pozdrawiam całą klasę IIa i II e.
-Pozdrawiam moje kochane wariatki Julę i Angelikę. Kocham was ; *
-Pozdrawiam całą klasę III d, Olcię Bielską innych wariatków- Karolina ; *

Gimzetka
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