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Na decyzję nie miałam zbyt wiele czasu.  

Zdecydowałam się na pełnienie tej funk-

cji, ponieważ lubię zmiany i nowe wy-

zwania.                                     więcej na str. 2» 

 

 

      

ZDROWO 

 

 

Zdrowo Najedzeni, to nazwa 

konkursu filmowego dla uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjów, 

którego tematem jest zdrowe i 

racjonalne ….           więcej na str. 3» 

 

 

 

 

 

 

 

Tydzień przed świętami, w ponie-

działek 17 grudnia, już mieliśmy 

okazję poczuć magię świąt. Zajęli 

się tym uczniowie naszej szkoły, 

którzy…                       więcej na str. 4» 

 

 

     

 
Uczeń naszego gimnazjum Michał 

Zadroga wziął udział I edycji Re-

gionalnego Konkursu z cyklu 

„DACHL-Länder kreuz und 

quer” na najlepszą prezentację 

multimedialną …          więcej na str. 5»  

 

 

 

» Z mikrofonem wśród uczniów 

» Co jest grane? 

» Czarna strefa - biblioteka 

» Kto, co, komu ? 

» Rozrywka 

» Przemarsz ulicami  

» Rok wiary 

» Gala VGA 

» Czas zabawy 

» Powstał w Stanach Zjedoczonych  

 
 
Koniec  świata zaczął się od deszczu 

–nagłego i gwałtownego. Zapowiedź 

Apokalipsy unosiła się wraz z dziw-

nym zapachem w wilgotnym powie-

trzu. Wybudzano ze snu Molly Sloan, 

mieszkanka małego górskiego mia-

steczka …                       więcej na str. 7» 

APOKALIPSA 
 

 

 Ponadto w numerze  

 

NAJLEPSZA 

PREZENTACJA 

 
 

T R Z Y M A M Y  

K C I U K I  
M A G I A  

Ś W I Ą T  
 

 

BO LUBIĘ TĘ 
SZKOŁĘ 
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1. Jak się Pani czuje w nowej roli 

wicedyrektora? 

Jeszcze nie wiem. To zbyt krótki 

okres. Na razie próbuje to wszystko 

jakoś ogarnąć.  Wszystko jest takie 

nowe pomimo wielu lat pracy w 

szkole. Ważne jest wsparcie i życz-

liwość koleżanek i kolegów nauczy-

cieli oraz Pana Dyrektora, za co, ko-

rzystając z okazji, chciałabym im 

podziękować na łamach Waszej ga-

zetki.  

 

2. Dlaczego zdecydowała się Pani 

na tę funkcję? 

Na decyzję nie miałam zbyt wiele 

czasu.  Zdecydowałam się na pełnie-

nie tej funkcji, ponieważ lubię zmia-

ny i nowe wyzwania. 

 

3. Jak to się stało, że została Pani 

wicedyrektorem? 

Wicedyrektora powołuje dyrektor 

szkoły. Tak też było i tym razem. Pan 

Dyrektor zaproponował mi pracę na 

tym stanowisku i się zgodziłam. 

 

4. Czy lubi Pani naszą szkołę? 

Oczywiście, że tak. W tej szkole pra-

cowałam od 01.09.1990 roku. 

01.09.2011r. odeszłam ze szkoły do 

pracy w Starostwie Powiatowym w 

Ełku na stanowisko urzędnika, głów-

nego specjalisty w Wydziale Polityki 

Społecznej. Po otrzymaniu propozy-

cji powrotu do pracy w szkole- wró-

ciłam. Dlaczego? Bo lubię tę szkołę. 

 

5. Czy inaczej widzi Pani swoją 

pracę niż wtedy, kiedy sama była 

uczniem? 

Zdecydowanie inaczej. Będąc 

uczniem, chciałam, aby nauczyciele 

się nieco zmienili, nie rozumiałam, 

że chcą dobra uczniów. Będąc  na-

uczycielem, chciałabym aby ucznio-

wie się nieco zmienili, żeby zrozu-

mieli, że chcemy ich dobra i nie je-

steśmy ich wrogami. 

 
 

6. Czy funkcja, którą Pani wyko-

nuje, jest trudna ( mamy na myśli 

obowiązki jakie Panie wykonuje )? 

Zawsze co nowe, to trudne. Przy 

wsparciu życzliwych ludzi wszystko 

staje się prostsze. Każda praca wy-

maga rzetelności, sumienności, zaan-

gażowania i czasem przestaje być 

trudna i przynosi satysfakcję w miarę 

osiągania zamierzonych celów.  

 

7. Czy ma Pani jakieś plany doty-

czące naszej szkoły, chciałaby Pani 

coś zmienić? 

Jak podejmuje się nową pracę, to 

trzeba mieć plany, w innym wypadku 

podejmowanie jej nie miałoby sensu. 

Zawsze można coś zmienić  na lep-

sze, jednak w pojedynkę to trudne, 

potrzebni są sojusznicy. Właśnie 

między innymi w Was, uczniach tej 

szkoły ich upatruję. Najważniejsza 

sprawą jest poprawianie frekwencji 

na zajęciach, wyeliminowanie na-

gminnego spóźniania się i zadbanie o 

wzajemny szacunek. 

 

8. Czy uważa Pani, ze istnie-

nie/powstanie gazetki szkolnej to 

dobry pomysł? 

Podoba mi się pomysł istnienia ga-

zetki szkolnej. Angażuje młodzież do 

pracy, powiela dobre wzorce, jedno-

czy społeczność szkolną. Jest jednym 

z komunikatorów, który pozwala 

poznawać siebie nawzajem. 

9. Czy ten zawód odbija się na Pani 

życiu osobistym? 

Każdy zawód, każda wykonywana 

praca ma wpływ na życie osobiste. 

Praca z młodzieżą to praca szczegól-

na, nie da się tak wyjść ze szkoły, 

zatrzasnąć drzwi za sobą i zapomnieć 

o Was do następnego dnia. 

 

10. Czy lubi Pani zwierzęta, jeżeli 

tak to jakie? 

Lubię zwierzęta, szczególnie psy i 

konie. W domu mamy kotkę, ulubie-

nicę młodszej córki. Niesamowicie 

żywe stworzenie. W miarę jej  coraz 

to nowych wyczynów zmieniliśmy 

jej imię, z Savanah na Demolka. Do 

niedawna był też i pies, mieszkał z 

nami ponad 16 lat. 

 

11. Czy poda nam Pani sekretny 

składnik na Pani wyśmienitą zupę 

grzybową? 

O widzę tu konsultacje z panią Ewą 

Awramik. Sekretny składnik to wła-

snoręcznie zebrane w porannej rosie 

świeże grzyby, najlepiej kurki. Całą 

tajemnicę zna pan Dariusz Gruszyc-

ki, który mi ją sprzedał, może i Wam 

się uda . Pan Darek to kopalnia 

kulinarnych tajemnic. 
 

 

W kościele katolickim okres rozpoczyna-

jący się 11 października 2012 roku w 

pięddziesiątą rocznicę otwarcia Soboru 

Watykaoskiego II, a kooczący w Uroczy-

stośd Jezusa Chrystusa, Króla Wszech-

świata, 24 listopada 2013 roku.  

W dzieo rozpoczęcia mija 20 lat od opu-

blikowania przez błogosławionego Jana 

Pawła II Katechizmu Kościoła Katolickie-

go i tego dnia obradował Synod Bisku-

pów nad kwestia nowej ewangelizacji. 

ROK WIARY 
 

BO LUBIĘ TĘ 
SZKOŁĘ 
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W naszym mieście Święto Nie-

podległości obchodziliśmy bardzo 

ciekawie. Jak co roku odbył się 

Bieg Niepodległości o długości 

3333 metrów. Również mogliśmy 

uczestniczyć w przemarszach 

ulicami miasta. 

 

Przed Urzędem Miasta uczniowie 

Zespołu Szkół nr 2 przedstawili w 

plenerze widowisko artystyczne 

pod nazwą ,, Narodowe Święto 

Niepodległości". W ramach tego 

święta w Ełckim Centrum Kultury 

odbył się koncert laureatów 4. 

Festiwalu Piosenki i Pieśni Patrio-

tycznej. Mieszkańcy Ełku udanie 

świętowali odzyskanie niepodle-

głości naszego kraju. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdrowo Najedzeni, to nazwa kon-

kursu filmowego dla uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjów, 

którego tematem jest zdrowe i 

racjonalne odżywianie. Filmowy 

zespół może liczyć maksymalnie 

30 osób + opiekun. Maksymalnie 

2-minutowe filmiki można było 

składać do 14 listopada 2012, a 

głosować do 17 grudnia tego sa-

mego roku. 8 stycznia 2013 roku, 

zostaną ogłoszone wyniki inter-

nautów (3 laureatów), a siedem 

dni potem wyniki Jury (kolejnych 

7 laureatów). 

Z naszej szkoły zgłosił się jeden 

zespół o nazwie Coctail Geeks, w 

którego skład wchodzi czworo 

uczniów z klasy IIa. Szkoły zwy-

cięskich drużyn otrzymają pra-

cownie multimedialnie, członko-

wie tych zespołów mini kamery 

HD, a opiekunowie tablety. Teraz 

pozostaje nam jedynie trzymać 

kciuki za naszych :D. 

 

  

 

 

5 listopada 2012r. w Ełckim Centrum 

Kultury odbył się już V Festiwal Piosenki 

i Pieśni Patriotycznej. Udział w konkursie 

wzięło 330 osób, jednak jury w składzie: 

Barbara Mejner, Iwona Świerzbicka, 

Piotr Karpienia i Marcin Pyciak, wyłoniło 

z nich tylko najlepszych wykonawców. 

Poprzeczka w konkursie z roku na rok 

jest coraz wyższa. Można było przeko-

nad się o tym 10 listopada, na koncercie 

laureatów, na którym ogłoszono wyniki 

oraz przyznano nagrody. Nie da się 

ukryd tego, że w tym roku jury miało 

spory problem do przyznania poszcze-

gólnych miejsc wykonawcom, ponieważ 

w niektórych kategoriach na jedno z 

nich przypadły nawet trzy osoby.  

Laureaci w kategorii gimnazjum: 

I miejsce – Klaudia Mużyło (G2), Paulina 

Tyszka (G2), Bartosz Huryo (G4) 

II miejsce – Oskar Choruży (ZSS w Wosz-

czelach), Agata Karpienia (G1), Estera 

Ławrukajtis i Julia Kruszewska (G3) 

III miejsce – Eryk Wiszenko (G4), Patry-

cja Januszkiewicz (ZSS w Woszczelach)| 

wyróżnienie – chór Canzonetta (G4)  

                                              Agata i Monika 

 

PRZEMARSZ 
ULICAMI 

 

TRZYMAMY 

KCIUKI 
 

POPRZECZKA CORAZ 
WYŻEJ 
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W środą 14 listopada 2012 roku o 

godzinie 9:50 w naszym gimnazjum 

odbył się koncert rock and roll’a. 

Koszt biletu wynosił 5 zł. Muzycy 

chcieli przyswoić nam wiedzę o hi-

storii rock and roll’a. Słuchaliśmy 

piosenek z lat 50 i 60. 

Rock and roll powstał w Stanach 

Zjednoczonych. Na początku wszy-

scy śpiewali sami. Dopiero w latach 

60 powstały zespoły. Beatles pod 

koniec lat zaczęli tworzyć piosenki w 

Wielkiej Brytanii. Później polecieli 

do U.S.A.. Tam, gdy śpiewali na ży-

wo, w telewizji oglądało ich 75 mi-

lionów widzów.                       Kasia 

 
 
 
 
 
 
 

6 grudnia,  jak co roku,  w naszej 

szkole obchodziliśmy Mikołajki. 

Korytarze zapełniły się czerwonymi 

mikołajowymi czapkami, a  grzeczni 

nauczyciele otrzymali od  Mikołaja 

słodki upominek. W tym dniu pano-

wała miła i ciepła atmosfera. Podczas 

każdej przerwy w całej szkole roz-

brzmiewały świąteczne utwory, któ-

rych każdy słuchał z radością. 

 

 

 

 
 

29 listopada 2012 roku w naszym 

gimnazjum odbyła się pierwsza, zor-

ganizowana przez samorząd 

uczniowski, dyskoteka. 

 

Przyszło na nią około 50 osób. 

Uczniowie bawili się przy najpopu-

larniejszych hitach muzycznych mi-

nionego roku. 

Podczas dyskoteki każdy mógł kupić 

smaczną babeczkę z wróżbą lub zajść 

do kącika z wróżbami. Liczymy na 

więcej takich imprez w naszej szko-

le! 

 

 

 

 

 

Tydzień przed świętami, w ponie-

działek 17 grudnia, już mieliśmy 

okazję poczuć magię świąt. Zajęli się 

tym uczniowie naszej szkoły, którzy 

wraz z panią Haliną Gątowską wy-

stawili jasełka. 

 

 Odbyły sie one na sali gimna-

stycznej naszej szkoły. Podczas 

pierwszego występu mieliśmy za-

szczyt gościć wyjątkowych gości - 

proboszcza parafii pod wezwaniem 

św. Wojciecha oraz biskupa Romual-

da Kamińskiego. 

Były to wyjątkowe jasełka, bo nie 

pokazywały historii narodzenia Jezu-

sa, lecz jak to niezwykle ważne świę-

to jest obchodzone na całym świecie. 

Mateusz, główny bohater przedsta-

wienia miał okazje spotkać miesz-

kańców rożnych krajów świata i do-

wiedzieć sie o tradycjach i       >>> 

LICZYMY 

NA WIĘCEJ 
 

ROZBRZMIEWAŁY 
ŚWIĄTECZNE 

UTWORY 
 

 

POWSTAŁ W STANACH 

ZIEDNOCZONYCH 
 

M A G I A  

Ś W I Ą T  
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zwyczajach zagranicznych. Gdy już 

doskonale poznaliśmy świąteczne 

obyczaje obcokrajowców, "wrócili-

śmy" od naszego kraju i obejrzeliśmy 

scenkę, która wyjaśniła jakie potrawy 

zazwyczaj znajdują sie na wigilijnym 

stole i co symbolizują wybrane ozdo-

by na choinkę. 

 

 Wszyscy aktorzy zostali na-

grodzeni gromkimi brawami przez 

obie grupy oglądające przedstawie-

nie. 

 
 
 
 
 

 

W tym numerze gazetki szkolnej 

postanowiliśmy zapytać trzecioklasi-

stów o egzaminy próbne, które odby-

ły się 12-14 grudnia. Które przed-

mioty poszły im najgorzej, a które 

sprawiły najmniej problemów? Czy 

egzaminy próbne były dobrym po-

mysłem? Czy spędzili nad książkami 

całą noc, czy raczej postawili na zero 

stresu?  

 

Uważam, że historia była najtrud-

niejsza. Dla mnie najlepiej poszedł 

podstawowy angielski. Sądzę, że 

próbne testy gimnazjalne to dobry 

pomysł, ponieważ mogłam sprawdzić 

swoją wiedzę. 

                                 Monika O. kl.3d 

 

Według mnie biologia była najła-

twiejsza, średnio poszedł mi  

angielski, jednak najgorzej napisa-

łem historię. Myślę, że testy były na 

dość wysokim poziomie.  Są one do-

brym pomysłem na sprawdzenie na-

szej wiedzy z trzech lat gimnazjum. 

                                    Dawid B. kl.3d 

 

Testy próbne moim zdaniem były 

dobrym pomysłem. Dla mnie najle-

piej wypadł język polski, niestety go-

rzej było z przedmiotami przyrodni-

czymi i historią. Niemiecki rozsze-

rzony wydał się łatwiejszy niż pod-

stawowy. 

                                     Kinga K. kl.3e 

 

Na testach próbnych język polski 

napisałam najlepiej, jednak tak do-

brze nie poszły mi przedmioty przy-

rodnicze, szczególnie geografia. 

Uważam, że język niemiecki był bar-

dzo trudny, dlatego sądzę, że poszedł 

mi słabo. 

                                    Marta G. kl. 3f 

 

Najlepiej poszła mi  fizyki, a najgo-

rzej historia. Sądzę, że język niemiec-

ki był trudny, ale z nim także jakoś 

sobie poradziłem. Pomysł testów 

próbny nie spodobał mi się całkowi-

cie. 

                                      Piotr D. kl. 3f 

 

Na testach w ogóle się nie stresowa-

łam, bo było to dopiero próbne 

sprawdzenie naszych wiadomości. 

Nie przygotowywałam się do egzami-

nów dosyć specjalnie. Najlepsze wy-

niki uzyskałam z języków- z języka 

polskiego oraz języka angielskiego.      

                                        Ola R. kl. 3a 

 

 

 

 
Uczeń naszego gimnazjum Michał 

Zadroga wziął udział I edycji Re-

gionalnego Konkursu z cyklu 

„DACHL-Länder kreuz und 

quer” na najlepszą prezentację mul-

timedialną w języku niemieckim pt.: 

Die DACHL-Hauptstädte und Großs-

tädte i zajął I miejsce w kategorii >> 

gimnazjów. 

Rozstrzygnięcie konkursu 

oraz uroczyste wręczenie nagród i 

podziękowań dla opiekunów odbyło 

się 12 grudnia w MODN-ie, na które 

przybyli uczestnicy wraz z nauczy-

cielami-opiekunami. Zwycięzca 

otrzymał mysz do gier komputero-

wych, słownik, płyty z niemieckimi 

piosenkami, torby na książki, notat-

niki oraz długopisy, a także pamiąt-

kowe dyplomy. serdecznie gratulu-

jemy. 

 

 

 

 

18.12. 2012 odbył się konkurs krajo-

znawczo – językowy z języka nie-

mieckiego. Tematyką przewodnią 

konkursu była znajomość zwyczajów 

bożonarodzeniowych w Niemczech. 

Nauczyciele przeprowadzili wcze-

śniej lekcje multimedialne związane 

z tą tematyką.  

Celem konkursu było zachęcanie do 

poszerzania wiedzy na temat, kultu-

ry, realiów oraz ciekawostek doty-

czących krajów niemieckojęzycz-

nych, doskonalenie umiejętności 

językowych uczniów w zakresie ję-

zyka niemieckiego, kształtowanie 

umiejętności korzystania z różnorod-

nych źródeł informacji. 

Do udziału w konkursie zgłosiło się 

11 uczniów . Poniżej przedstawiamy 

wyniki. 
1. Angelika Jakubiec – kl. 2a  25,5 pkt. 

2. Gabriela Zadroga – kl. 2a 24,5 pkt. 

3. Michał Augustynowicz – kl. 2a 24,5 p 

4. Paulina Klapa – kl. 2a 23 pkt 

5. Patrycja Sieńkowska – kl. 1a 22,5p 

Z mikrofonem wśród 
uczniów 

NAJLEPSZA 

PREZENTACJA 
 

 

ZNAJOMOŚĆ 

ZWYCZAJÓW 
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6. Kinga Ostrowska – kl. 3d 18 pkt 

7. Bendarowicz Aneta – kl. 3d 18 pkt 

8. Żylińska Anna  – kl. 3d 18 pkt 

9. Przestrzelska Natalia – kl. 3d 18 p 

10. Opałka Monika – kl. 3d 16 pkt 

11. Bołtryk Dawid  – kl. 3d 16 pkt 

 
 

 
 
7 grudnia odbyła się gala VGA (Vi-

deo Game Awards). Jest to trzecia po 

targach E3 i Gamescomie impreza 

gdzie wydawcy gier prezentują swoje 

nowości. Na tej gali są wyłaniane 

najlepsze gry w następujących kate-

goriach :Gra Roku, Studio roku,  

Najlepsza gra na Xboxa 360, Najlep-

sza gra na PS3,  Najlepsza gra 

 na Wii U/Wii:  Najlepsza gra na 

PC, Najlepsza gra na urządzenia 

przenośne, Najlepsza strzelanina,  

Najlepsza przygodowa gra ak-

cji, Najlepsze RPG, Najlepszy multi-

player, Najlepsza indywidualna gra 

sportowa, Najlepsza drużynowa gra 

sportowa, Najlepsza gra wyścigowa, 

Najlepsza bijatyka: Najlepsza adap-

tacja: Najlepsza gra niezależ-

na, Najlepsza grafika, Najlepsza pio-

senka w grze, Najlepsza ścieżka 

dźwiękowa:  Najlepszy występ akto-

ra, Najlepszy występ aktor-

ki, Najlepsza gra w cyfrowej dystry-

bucji, Najlepsza gra społecznościo-

wa, Najlepsze DLC, Postać ro-

ku, Najbardziej oczekiwana gra. Ko-

lejno nominowane gry: 

The Walking Dead: The 

Game (Telltale Games), Halo 4  

Journey (Sony Computer Entertain-

ment/thatgamecompany), New Su-

per Mario Bros. U (Nintendo), 

XCOM: Enemy Un-

known (2KGames/Firaxis Games), 

Sound Shapes (Sony Computer En-

tertainment/Queasy Games), Border-

lands 2 (2K Games/Gearbox Soft-

ware), Dishonored (Bethesda Soft-

works/Arkane Studios), Mass Effect 

3 (Electronic Arts/BioWare) 
 

Borderlands 2 (2K Games/Gearbox 

Software),  SSX (Electronic Arts/EA 

Canada), NBA 2K13 (2K 

Sports/Visual Concepts), Need For 

Speed Most Wanted (Electronic 

Arts/Criterion Games), Persona 4 

Arena (Atlus/ARC System 

Works/Atlus), The Walking Dead: 

The Game (Telltale Games), Journey 

(thatgamecompany), Halo 4 (Micro-

soft Studios/343 Industries), Cities" 

by Beck (Sound Shapes), Journey 

(Sony Computer Entertainment 

/thatgamecompany), Dameon Clarke 

jako Handsome Jack (Borderlands 

2), Melissa Hutchison jako Clemen-

tine (The Walking Dead: The Game) 

:The Walking Dead: The Game 

(Telltale Games), You Don't Know 

Jack (Jellyvision Games) 

Dawnguard - The Elder Scrolls V: 

Skyrim (Bethesda Soft-

works/Bethesda Game Studios),  

Claptrap (Borderlands 2) 

Grand Theft Auto V (Rockstar 

Games). 

 
 

 

 

 

 

 

Rozpoczyna się karnawał, czas za-

bawy, szalonych strojów. Na prze-

różne imprezy najlepiej pójść w 

zwracającej uwagę, błyszczącej, wy-

strzałowej kreacji. Lecz nie wszyst-

ko, co się świeci,  jest lepsze. Cza-

sem korzystniejszym wyjściem jest 

nałożenie klasycznej sukienki, co nie 

raz przynosi jeszcze lepszy efekt. Dla 

pań nieczujących się dobrze z czę-

ściowo odkrytym dołem najlepszym 

wyjściem są stylizacje ze spodniami 

czy też legginsami.  Panom natomiast 

najlepiej w tych okolicznościach (jak 

i także w wielu innych) pasuje garni-

tur. Jeśli nie wiesz, co na siebie wło-

żyć na te okazję, oto kilka naszych 

propozycji: 

 

Stylizacja z legginsami 

 

Stylizacja ze spódnicą 

 

G A L A  

V G A  

 

CZAS  

ZABAWY 
 

 

http://gamezilla.komputerswiat.pl/gry/halo-4
http://gamezilla.komputerswiat.pl/gry/journey
http://gamezilla.komputerswiat.pl/gry/new-super-mario-bros-u
http://gamezilla.komputerswiat.pl/gry/new-super-mario-bros-u
http://gamezilla.komputerswiat.pl/gry/xcom-enemy-unknown
http://gamezilla.komputerswiat.pl/gry/xcom-enemy-unknown
http://gamezilla.komputerswiat.pl/gry/sound-shapes
http://gamezilla.komputerswiat.pl/gry/borderlands-2
http://gamezilla.komputerswiat.pl/gry/borderlands-2
http://gamezilla.komputerswiat.pl/gry/dishonored
http://gamezilla.komputerswiat.pl/gry/mass-effect-3
http://gamezilla.komputerswiat.pl/gry/mass-effect-3
http://gamezilla.komputerswiat.pl/gry/ssx
http://gamezilla.komputerswiat.pl/gry/nba-2k13
http://gamezilla.komputerswiat.pl/gry/need-for-speed-most-wanted
http://gamezilla.komputerswiat.pl/gry/need-for-speed-most-wanted
http://gamezilla.komputerswiat.pl/gry/need-for-speed-most-wanted
http://gamezilla.komputerswiat.pl/gry/persona-4-arena
http://gamezilla.komputerswiat.pl/gry/persona-4-arena
http://gamezilla.komputerswiat.pl/gry/persona-4-arena
http://gamezilla.komputerswiat.pl/gry/grand-theft-auto-v
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Czarna strefa – 
biblioteka 

 
 

Czytelnictwo klas 

listopad- grudzień 2012r 
 
 

1a - 1.1   2a - 0.4    3a - 0.4 

1b - 0.5   2b - 0.5    3c - 0.3 

1c - 0.3   2c - 1.0     3d - 0.8 

1d -1.0    2d - 0.4     3e - 0.4 

1e - 0.3   2e - 1.1     3f - 0.2 

1f - 1.2   2f - 1.3      3g - 0.5 
 

POLECAMY 
 

Kwiaty na poddaszu 

– Virginia C. Andrews 

Rodzeństwo Dollangangerów wię-

zione jest na poddaszu przez blisko 

trzy i pół roku. Po śmierci jednego z 

braci Cathy ,Chris i mała Carrie  po-

stanawiają uciec z ponurego podda-

sza w domu dziadków, gdzie więziły 

je matka i babka.  

 

Dzieci trafiają do domu doktora Pau-

la Sheffielda  ,który osamotniony p 

śmierci żony i syna roztacza nad nimi 

opiekę. Wydaje się , że ich los się 

wreszcie odmienił i że każde z nich 

znalazło właściwą drogę w życiu. 

Jednak koszmary przeszłości nie po-

zwalają tak łatwo o sobie zapomnieć, 

a wiszące nad młodymi bohaterami 

rodzinne przekleństwo wciąż daje o 

sobie znać... 

W serii: Kwiaty na poddaszu, Płatki 

na wietrze, A jeśli ciernie, Kto wiatr 

sieje, Ogród cieni. 

Apokalipsa- 

Dean Koontz 

Koniec  świata zaczął się od deszczu 

–nagłego i gwałtownego.  

 
Zapowiedź Apokalipsy unosiła się 

wraz z dziwnym zapachem w wilgot-

nym powietrzu. Wybudzano ze snu 

Molly Sloan, mieszkanka małego 

górskiego miasteczka, czułą ,że nie-

długo stanie się coś złego. Jej wy-

ostrzone do granic możliwości zmy-

sły rejestrowały zjawiska, które nie 

powinny mieć miejsca. 

  

Wizja w lustrze ukazywała zgliszcza 

i ruinę. Szaleńcza ulewa ,jak nowy 

Potop, spada na cały świat. Załamują 

się systemy komunikacji , przestają  

funkcjonować struktury wojskowe i 

rządowe, wyzwalają się najgorsze 

ludzkie instynkty, dochodzi do 

straszliwych morderstw . Sparaliżo-

wana strachem ludzkość staje na 

krawędzi zagłady. Co i w jakim celu 

przybyło na Ziemię? W końcu Molly 

i jej mąż odkryją przerażającą praw-

dę… 

Trafny wybór 

J.K. Rowling 

 Niespodziewanie w rocznicę swoje-

go ślubu umiera Barry Fairbrother, 

członek rady Pagford. Trzeba prze-

prowadzić przedterminowe wybory. 

Rozpoczyna się bezpardonowa walka 

o władzę, podczas której wychodzą 

na jaw niechlubne tajemnice szano-

wanych obywateli. Urocza miejsco-

wość z brukowanym rynkiem i wie-

kowym opactwem już nigdy nie bę-

dzie taka jak dotąd. Wybucha wojna 

bogatych z biednymi, zbuntowanych 

nastolatków z rodzicami, wojna żon z 

mężami i nauczycieli z uczniami. Kto 

przejmie stołek po Barrym? Kto naj-

dalej się posunie w tym zaciekłym 

konflikcie? Autorka bestsellerowej 

serii o nastoletnim czarodzieju tym 

razem pisze pełną czarnego humoru, 

błyskotliwą i prowokującą opowieść 

o prowincjonalnym angielskim mia-

steczku. "Trafny wybór" to bezlitos-

ny portret społeczności, w której kró-

luje plotka, snobizm i hipokryzja. 
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Bejbi blues  
 

Film pokazuje życie niedojrzałej sie-

demnastolatki, która zostaje matką. 

Ojcem Antosia jest Kuba. Nastolat-

kowe nie są pewni swojej miłości. 

Jednak chęć do posiadania dziecka 

przez dziewczynę jest większa niż jej 

obawy. Uważa, że posiadanie dziec-

ka jest fajne. Przecież młode gwiazdy 

typu Britney Spears czy Nicole Ri-

chie mają dzieci. Ale dlaczego Nata-

lia zdecydowała się na macierzyń-

stwo w tak młodym wieku? Może 

odpowiedź kryje się w internetowych 

forach, gdzie jest napisane że dziew-

czyny chcą mieć dzieci, aby mieć 

kogo kochać i aby samym być ko-

chanym. 

 
 

"Hobbit" 

 
 To filmowa adaptacja książki J.R.R. 

Tolkiena, wstęp do "Władcy Pier-

ścieni", to opowieść pełna niezwy-

kłych wydarzeń i magicznych posta-

ci, przedstawiająca odwieczną walkę 

dobra ze złem. Hobbit Bilbo Baggins 

niechętnie wyrusza w niezwykłą i 

niebezpieczną podróż. Pokierowany 

przez czarodzieja Gandalfa opuszcza 

swój przytulny domek w Shire, by 

wraz z trzynastoma krasnoludami 

zmierzyć się ze smokiem Smaugiem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ugly Betty  
 

To amerykański serial telewizyjny. 

Opowiada on o niezbyt ładnej, ale za 

to miłej i pracowitej dziewczynie, 

która dostaje pracę asystentki w pi-

śmie o modzie. Początkowo ciężko 

jest jej odnaleźć się w nieznanym do 

tej pory świecie. Złośliwość jej kole-

gów z pracy zupełnie jej w tym nie 

pomaga, ale swym optymizmem i 

zapałem powoli znajduje nowych 

przyjaciół. Na początku sezonu akcja 

toczy się wokół tragicznej śmierci 

poprzedniej redaktor naczelnej pisma 

Fey Sommers. 

 
Alexs, który udał własną śmierć, by 

móc poddać się operacji zmiany płci 

powraca do rodziny. Kobieta, która 

chce przejąć kontrolę nad Modą, po 

aresztowaniu Claire (za zabójstwo 

redaktor) stara się uwieść Bradforda, 

aby wyjść za niego za mąż i przejąć 

połowę firmy. Życie uczuciowe Betty 

nie układa się dobrze. Jej pierwszy 

chłopak zdradził ją z Giną Gambarro. 

Betty wybacza mu jednak, lecz w 

niedługim czasie pojawia się Henry- 

księgowy, który jest nią bardzo zain-

teresowany. W jej rodzinie także 

pojawiają się problemy. Jej ojciec 

okazał się nielegalnym imigrantem i 

musi wracać do Meksyku. Betty stara 

się o wizę dla niego przez co      >>> 

 

 

 

dowiaduje się wielu rzeczy o prze-

szłości swoich rodziców oraz wplątu-

je się w pewien ciekawy układ. Wy-

szły aż cztery sezony Ugly Betty, 

więc czas zrobić popcorn i zabrać się 

za oglądanie! 

 

Brzydula 

 

Dom Mody Febo&Dobrzański po-

szukuje osoby na stanowisko sekre-

tarki. Urszula Cieplak- absolwentka 

ekonomii jest jedną z kandydatek. To 

właśnie ona, nieurodziwa dziewczy-

na, dostaje tę posadę. Pojawienie się 

dziewczyny w okularach z grubymi 

oprawkami i aparatem ortodontycz-

nym na zębach zaskakuje ludzi w 

firmie. Tam przecież liczy się piękna 

uroda, modne ubrania i dobry gust. 

Ula denerwuje zwłaszcza Paulinę 

Febo, narzeczoną prezesa- Marka 

Dobrzańskiego. Febo uważa, że se-

krekarka nie jest dobrą wizytówką 

firmy, dlatego też umieszcza Ulę w 

jednym pokoju z Violą Kubasińską, 

która niczym agent wywiadu będzie 

informować Febo o każdym kroku 

dziewczyny. Intrygi nie są też obce 

bratu Pauliny - Aleksowi, który dąży 

do przejęcia całej firmy. Młodemu 

Febo nie podoba się związek siostry 

z Markiem, na którego coraz cieplej z 

kolei patrzy Ula. Młody dyrektor z 

początku nie zauważa tego, ale w 

miarę upływu czasu dostrzega w niej 

niezwykłe talenty... 

 

 

AGNIESZKA I ZUZIA 

C O  J E S T  G R A N E  

TASIEMCE 
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KONCERT ZESPOŁU 

BELYJE ROSY 
 

20 stycznia 2013 r. (niedziela) o godz. 

17:00 w sali widowiskowej Ełckiego Cen-

trum Kultury będziemy gościd  zespół 

Belyje Rosy z Grodna.  

To 50-osobowy renomowany zespół 

pieśni i taoca, działający przy filharmonii 

grodzieoskiej. 

Występ zespołu to trwający nieprze-

rwanie 90 minut mistrzowski pokaz pro-

fesjonalizmu, żywiołowości i wdzięku. 

Repertuar stanowią melodie, pieśni i 

taoce białoruskie, ukraioskie, rosyjskie, 

cygaoskie, kozackie i gruzioskie. Swój 

występ kooczą polskim akcentem - za-

śpiewają po polsku „Hej, sokoły”. Zespół 

występuje ze swoją orkiestrą. Wirtuoze-

ria instrumentalistów, przepiękne głosy 

solistek i chóru, uroda, stroje i spraw-

nośd wykonawców zachwycają publicz-

nośd Europy aż po Azję. 

 

Zespół istnieje od 1987 roku i ma na 

swoim koncie ponad 1000 koncertów. 

Jak mówi kierownik artystyczny zespołu 

p. Wiera Cziczina - „wszyscy członkowie 

zespołu mają polskie korzenie. Z rado-

ścią przyjmujemy zaproszenie do Pol-

ski”. 

Cena biletu : 40 zł.  

Serdecznie zapraszamy 

 Tydzień Polski 
 

Od 11 do 20 stycznia zapraszamy do ECK 

na TYDZIEO POLSKI, podczas którego 

zobaczymy filmy trochę starsze: „Nie ten 

człowiek” Pawła Wndorffa czy „Trzy 

siostry T” Macieja Kowalewskiego, a 

także najświeższe produkcje „Bejbi Blu-

es” Katarzyny Rosłaniec oraz „Pokłosie” 

Pasikowskiego. 

 
 

Święto Babcinego  

Pampucha 
 

Nie ma stycznia w Ełku bez Święta Bab-

cinego Pampucha. W tym roku obcho-

dzid je będziemy w sobotę 19 stycznia o 

godz. 12.00 w sali widowiskowej Ełckie-

go Centrum Kultury. 

Już od wielu lat Święto Babcinego Pam-

pucha jest okazją do spotkania młodego 

pokolenia z Seniorami, okraszonego 

prezentacjami artystycznymi zespołów i 

konkursami. W tym roku na scenie w 

Ełckim Centrum Kultury zaprezentują się 

grupy seniorów z: Ełku, Kalinowa, Kę-

trzyna, Olecka, Pisza, Raczek, Starych 

Juch i Wydmin. Nie zabraknie konkursu 

na „Babcinego Pampucha, czyli najlep-

szy wypiek karnawałowy i wyborów 

„Super Babci". 

 

Jedyna Puszcza  

Białowieska 
21 stycznia 2013 r. o godz. 17.00 zapra-

szamy do galeria Ślad Ełckiego Centrum 

Kultury na otwarcie wystawy Jedyna 

Puszcza Białowieska. 

Natura milczy. Żyje swoim wielkim pra-

wem ponad czasem i interesem rodzaju 

ludzkiego. Nieznane są jej kategorie 

litości i współczucia. Starsza od nas, 

chociaż złożona z komórek nam bliskich, 

traktuje nas z obojętnością doskonałą. 

Nie jest nam znana samoświadomośd 

zwierząt, a cóż dopiero roślin. Nic nie 

wiemy o strachu i bólu ścinanych drzew, 

o wdzięczności podlanych róż. I Natura 

nie zna naszego języka, który sobie 

stworzyliśmy. Nie respektuje naszych 

praw i naszej woli. Jej głosem jest wy-

buch wulkanu, grzmot, fale tsunami, 

drżenie ziemi, wichry i szum lasu. W 

milczeniu znosi rany i zadany jej ból. 

Pozostawiona samej sobie, wolna od 

naszej ingerencji pulsuje życiem nieusta-

jącym w rytmie własnym. Modyfikowa-

na, poprawiana lub kaleczona przez 

człowieka pozostaje wierna nakazom 

pierwszym, usiłuje powracad do form 

wyjściowych. 
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To fragment wstępu Andrzeja Strumiłło 

do albumu Jarosława Chyry „Jedyna 

Puszcza Białowieska". Piętnaście foto-

grafii jest identyfikacją tej albumowej 

publikacji. A wystawa widokiem na las 

Puszczy Białowieskiej w równie subiek-

tywnym jak książka pryzmacie. To jest 

obraz nieprawdziwej puszczy – mówi 

autor. W Puszczy spotkamy również lasy  

widne, świetliste doliny, osady, drogi, 

ludzi i zwierzęta. Których tu nie widad. A 

jednak sednem unikalnej wartości bia-

łowieskich lasów są stare drzewa. 

Wszytko inne, w mniej lub bardziej nie-

zwykłym wydaniu można spotkad tu i 

ówdzie. Białowieża jest ostatnim w Eu-

ropie nagromadzenie ogromnych drzew. 

Drzewom poświęcono książkę. Na prze-

kór całej twórczości i działalności autora, 

którego fascynacją jest przenikanie się 

świata natury i kultury, człowieka i przy-

rody. W „Jedynej Puszczy Białowieskiej" 

mamy czystą Naturę. 

 

Jarosław Chyra urodził się w Słubicach 

nad Odrą a wychował w Białowieży - 2 

km od wschodniej granicy. Obie miej-

scowości dzieli tylko 765 kilometrów. Z 

wykształcenia leśnik, z zawodu fotograf i 

wydawca. Współtwórca albumu „Utra-

cone piękno". Autor felietonów przy-

rodniczych (cykl Drzwi do lasu, Ostoja, 

Borem lasem) realizowanych dla TVP. 

Autor i producent wielu programów  

telewizyjnych o tematyce przyrodniczej. 

Producent filmu „Kraina Żubra" oraz 

„Sen o czarnym kogucie". 

Założyciel Studenckiego Koła Fotografii 

Przyrodniczej i Dokumentacyjnej (SK-

FPiD). W 2002 roku zainicjował i zorga-

nizował w Białowieży Pierwszy Między-

narodowy Festiwal Przyrody. W 2005 

roku odbyła się czwarta edycja tego 

festiwalu. W 2002 wydał pierwszy au-

torski album fotograficzny „Narew. Pol-

ska Amazonia". Drugi, „Jedyna Puszcza 

Białowieska" w roku 2012. Aktywnie  

działa w Polskim Towarzystwie Ochrony 

Ptaków. 

Wystawa potrwa do 28m lutego , wstęp 

wolny. 

Ferie z ECK 

 
W czasie ferii zimowych w Szkole Arty-

stycznej powstanie Zimowe Wydawnic-

two Artystyczne. Uczestnicy zajęd w 

czasie warsztatów pod okiem specjali-

sty, stworzą, od początku do kooca, 

własne książki. Temat, grafikę, teksty i 

ilustracje - wszystko wykonają mali wy-

dawcy. Oczywiście zajęcia odbędą się z 

poszanowaniem wielowiekowej spuści-

zny rozwoju tej sztuki i rzemiosła, ale z 

wykorzystaniem oprogramowania do 

składu publikacji. Cały materiał zostanie 

zdigitalizowany (teksty przepisane, ry-

sunki zeskanowane, fotografie skopio-

wane na dysk komputera) oraz roz-

mieszczony wstępnie w programie do 

składu. Uczestnicy warsztatów poznają 

zasady typografii, kompozycji, koloru. 

Największą frajdą, bez względu na wiek,  

będzie zabawa tabletem i cyfrowym 

piórkiem. 

 

Kiedy już „pracownicy" Zimowego Wy-

dawnictwa Artystycznego zmęczą umy-

sły pracą nad książką, zadbamy, jak każ-

dy dobry pracodawca, o ich relaks. A 

wiadomo, że nic nie relaksuje lepiej niż 

ruch. Będą więc warsztaty taneczne oraz 

muzyczne – pod tytułem „Wyśpiewane 

teksty". Z kolei warsztaty ilustracji oraz 

ceramiczne pozwolą na jeszcze większe 

pobudzenie wyobraźni. 

A w piątek naszych małych wydawców 

zaprosimy do kina ECK. 

Czy można aktywniej spędzid ferie? 

I turnus - 21 - 25 stycznia 2013 r. 

II turnus - 28 stycznia - 1 lutego 2013 r. 

Zapisy odbywają się w Szkole Artystycz-

nej,  ul. Armii Krajowej, 19-300 Ełk,  Tel. 

87 520 00 48, 726 333 200; Grupy wie-

kowe: 6-9 lat, 10-12 lat; Cena: 30 

zł/tydzieo 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do 

czwartku w godz. 10-13 w Szkole Arty-

stycznej, w piątki godz. 11 – projekcja 

bajki w kinie ECK. 
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- Kupiłeś już coś pod choinkę ? 
- Tak, stojak. 

☻☻☻☻☻☻ 

Dwie blondynki przeglądają kalen-
darz: 
- Zobacz! Jutro jest Maksymiliana. 
Znamy jakiegoś Maxa? 
- Tak, Ibuproma. 

☻☻☻☻☻☻ 

W pubie o bardzo ciemnym wnę-
trzu siedzi przy barze znudzony 
facet i popija drinka.. Czuje, ze 
obok też ktoś siedzi, wiec zagaduje: 
- Eee, opowiedzieć ci dowcip o 
blondynce? 
Na to glos (kobiecy): 
- No, możesz. Ale musisz wiedzieć, 
ze jestem blondynka 1,80 wzrostu 
i 70 kg wagi i jestem naprawdę 
silna. A obok mnie siedzi tez blon-
dynka, 1,90 wzrostu, 80 kg wagi i 
podnosi na codzień ciężary. A jesz-
cze dalej przy barze siedzi kolejna 
blondynka, 2 metry wzrostu. To 
mistrzyni kickboxingu. 
Dalej chcesz opowiedzieć ten dow-
cip? 
Facet pociąga powoli ze szklanki, 
myśli i mówi: 
- Nie, juz nie... , nie będę go trzy 
razy tłumaczył. 

☻☻☻☻☻☻ 

Ile Chuck Norris robi pompek? 
Wszystkie :) 

☻☻☻☻☻☻ 

Chuck Norris słyszy infradźwięki i 
ultradźwięki. 
Słyszy także światło. 

☻☻☻☻☻☻ 

- Jak blondynka robi dżem? 
- Obiera pączki. 

- Jak nazywamy człowieka, który 
liże parę ? 
Paralizator. 

☻☻☻☻☻☻ 

- Jak nazywa się ósma żona kucha-
rza? 
- Usmażona. 

Paula 
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Dominika 

KRZYŻÓWKA 
 

 

1. "Narzędzie obdarzone mową".      

2. Łaźnie w Starożytnym Rzymie.    

3. Autor słów:"Wiem, że nic nie-

wiem". 

4. Wielka księga muzułmanów.         

5. Najbiedniejszy typ szlachty w Pol-

sce . 

6. Hymn Francji od 1795 r. 

7. Inaczej wyprawy krzyżowe. 

8. Pogląd religijny, odbiegający od 

dogmatów oficjalnej wersji określo-

nej religii. 

9. W połączeniu z imieniem Boga 

słowo to jest wyrazem hołdu i czci 

oddawanej przez wiernych Stwórcy. 

10. Akty prawne nadawane, przez 

króla, szlachcie.  

11.Powstanie zbrojne. 

12. Mieszko I to pierwszy .... Polski. 

13.Paryskie więzienie z XVII w.  
Kinga 

Bank kawałów 

ROZRYWKA 
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Kto, co, komu :D ? 
 

- Pozdrawiam Panią od chemii i Pa-

nią od fizyki. 

  

- Pozdro dla Seweryna      

 

- Pozdrowienia dla Śliwki, Izy i Ga-

bryśki.  

 

- Pozdrowienia dla Klaudii z 1c.      

 

- Pozdrawiam wszystkich, którzy 

mówią ”życie”! 

 

- Pozdrowienia dla Szymona.  

 

-Pozdrowienia dla Pani Czesławy 

Markowskiej - 3”a”.  

 

-Dla Pyśki i Zuzi z Ic. 

 

-Pozdrawiam Bułę Feszyn! 

 

-Pozdrowienia dla całej 1c oraz dla 

Natalii Łukowskiej z 1a i Oli Galic-

kiej z 1c.  

 

-Pozdrawiam Klaudię z Ic. -

Pozdrawiam kl. Ic! Szczególnie Gą-

skę, Klocora i Piekarza! - Życie…!  

 

– Pozdrawiam Kasię Gorajewską z 

Ic.  

 

– DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY 

NIE MAJĄ CZASU!  

 

– Pozdro dla Ady i Magdy z Ic! 

 –Pozdrawiam Marka Ogóra i całą kl. 

III F. 

 

– Pozdrowienia dla całej 3F i Seba-

stiana Gontarskiego.  

 

– Pozdrowienia dla Natalii, Oli, Juli, 

Kamili, Ali, Izy, Marleny i dla całej 

II E.  

– Pozdro dla Juli, Izki i Natalki z 2 D 

oraz Kamili i Marleny z 2 E.  

 

– Pozdrawiam 2 D i 2 E-Marlena.  

 

– Pozdrawiam Serdecznie Pannę 

Magdalenę Piwko B.R.O, klasę II 

„A, B, C, D, E, F” III „A, B, C, D, E, 

F”-Panna W.  

 

– Pozdrowienia dla Misi z 2 F.  

 

– Pozdro dla Romka od Gracjana. 

 

– Pozdrowienia dla klasy Ic ; Ady, 

Wiktorii, Nerdzi, Karoliny.! –Dla 

mojej wariatki z 1 F-Kasia. –Dla Zu-

zi z I C. –Dla Kasi G. z I C.  

 

– Pozdrawiam: Kaśkę I D, Patrycję, 

Olę, Klaudię I D, moich rodziców-

Natalia I D.  

 

– Od Bonga do Toczka 1 A, pozdro-

wienia. Kocham Cię. – 

 

- Gorąco pozdrawiam i życzę samych 

sukcesów moim wychowankom z 

klasy II d-wychowawczyni Gątow-

ska. 

 

- Pozdrawiam całą 2b, cały świat, 

Szałkosia, Łaska, Gecie i Danowskie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treści prezentowane przez ga-

zetkę są wyrazem indywidualnych 

przekonań autorów. Redakcja 

ingeruje jedynie w przypadku po-

ważniejszych 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 

mailowy:   

gimzetka@interia.eu 
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