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Tegoroczne walentynki z pewnością 

można zaliczyć do jednych z najlep-

szych! Samorząd Uczniowski zorgani-

zował wiele atrakcji w ten wspaniały 

piątkowy dzień…                więcej na str. 2» 

 
 

 

      

12 marca 2014r. w Ełckim Centrum 

Kultury odbył się koncert charyta-

tywny „Rodzice - Dzieciom” zorga-

nizowany przez naszą szkołę. Wyda-

rzenie było nietypowe, ponieważ na 

scenie swoje pięć minut mieli rodzi-

ce naszych uczniów!       więcej na str. 3»  

 

 

 

 

Zamiast siedzieć w szkole w ten pięk-

ny, wiosenny dzień, mieliśmy okazję 

zobaczyć popisy naszych rówieśni-

ków, którzy prezentowali swoje talen-

ty – zarówno te znane, jak i nieznane. 

 

 
 

21.02.2014r. w Urzędzie Miasta odbyło 

się uroczyste podsumowanie XIV edycji 

Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS i Uzależ-

nieniach. Celem konkursu było promo-

wanie zdrowego stylu życia….                      
                                                     więcej na str. 4» 

 

 

» Mieszkańcy danych krajów 

» Co jest grane? 

» Czarna strefa - biblioteka 

» Kto, co, komu ? 

» Rozrywka 

» Bank kawałów  

» Walentynki na świecie 

» Dziesięciu najlepszych 

» Z mikrofonem wśród uczniów 

» Konkurs poezji 

» Zdrowe przepisy 

» Tasiemce 

» Uzależniająca gra 

» Koło ratunkowe 

 

 
 
W naszej hali sportowej, którą oczywi-

ście dzielimy ze Szkołą Podstawową nr 2 

została zbudowana profesjonalna ścianka 

wspinaczkowa. W tym celu nauczyciele 

wychowania fizycznego zostali prze-

szkoleni,  aby móc asekurować wspina-

jących się zawodników.         więcej na str. 4» 

 

Konserwanty, barwniki oraz wzmacnia-

cze smaku to tylko niektóre z substancji 

dodawanych do jedzenia. Czy możemy 

odżywiać się tak, żeby je wyeliminować? 

Raczej nie, ale …                 więcej na str. 5» 

KĄCIK AMORA 

MAM TALENT 
 

„RODZICE DZIECIOM” 

 
 

 

MAMY ŚCIANKĘ 
 

 

PONADTO W NUMERZE 
NAGRODZENI 
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Tegoroczne walentynki z pewnością 

można zaliczyć do jednych z najlep-

szych! Samorząd Uczniowski zorga-

nizował wiele atrakcji w ten wspania-

ły piątkowy dzień, np. kącik Amora, 

gdzie można było wysłać walentynki 

poprzez pocztę walentynkową. To 

nie zaprzestaliśmy! 

 Można było również kupić prze-

pyszne serduszkowe ciasteczka, liza-

ki i różyczki z cukru. Na przerwach 

rozbrzmiewała romantyczna muzyka. 

Na dziewczynę i chłopaka, którzy 

dostali najwięcej upominków czekały 

tytuły Miss i Mistera Walentynek. 

Odbył się również międzyklasowy 

konkurs  na najlepiej prezentującą się 

tablicę walentynkową, który wygrała  

klasa 3F wraz z wychowawczynią p. 

Jolantą Ratuszny. Gratulujemy zwy-

cięzcom! 

 

 
 

Święty Walenty był  biskupem  żyją-

cym w III wieku w Cesarstwie 

Rzymskim. Cesarz Klaudiusz II 

Gocki  zabronił zawierać związków 

małżeńskich mężczyznom w wieku 

18-37 lat. Walenty złamał ten zakaz> 

i trafił do więzienia. Tam zakochał 

się w niewidomej córce strażnika, 

która pod wpływem miłości odzyska-

ła wzrok. Zdenerwowany cesarz ka-

zał zabić Walentego. Skazany napisał 

list do swojej ukochanej, który pod-

pisał: „Od Twojego Walentego”. 

Egzekucja odbyła się 14 lutego 269 

roku. Na pamiątkę tego wydarzenie 

obchodzimy Walentynki. 

W każdym kraju Święto Zakocha-

nych obchodzone jest w różny spo-

sób. We Francji Walentynki to świę-

to o charakterze narodowym. Zamiast 

kartek wysyła się bukiety kwiatów, 

zaopatrzone bilecikiem, zaprasza 

ukochanych na kolację lub do teatru. 

 
Najbardziej nietypowo obchodzony 

jest ten dzień w Anglii. Istniał zwy-

czaj przebierania się dzieci za doro-

słych i odwiedzania kolejnych do-

mów ze śpiewem. Niewielkie grupki 

ucharakteryzowanych dzieciaków 

raczyły słuchaczy piosenkami o mi-

łości, w których cyklicznie powtarzał 

się motyw: "Dzień dobry, Walenty". 

Do popularnych upominków należą 

kartonowe serca z postaciami Romea 

i Julii.  

 
W Hiszpanii prezenty mają charakter 

bardziej praktyczny i użyteczny. Pa-

nie otrzymują sprzęt AGD, pralki, >> 

zmywarki, lodówki. Panowie sprzęt 

komputerowy, audio-video, gry. 

Najważniejsze jest, by w tym dniu 

pamiętać o tych, których kochamy. 

Sprawić im przyjemność nie tylko w 

formie prezentów, ale przede wszyst-

kim okazywać miłość swoim zacho-

waniem. 

  

 

 

28 lutego, czyli w ostatni piątek mie-

siąca, w naszej szkole odbył się 

pierwszy etap kolejnej już edycji 

Szkolnego Konkursu Poprawnej Pol-

szczyzny " O pióro dyrekto-

ra szkoły". Wszyscy uczestnicy 

zmierzyli się z testem składającym 

się z  kilku zadań dotyczących róż-

nych zagadnień z poprawności języ-

kowej, takich jak np. użycie antoni-

mów, związki frazeologiczne czy 

pozornie łatwa deklinacja. W ciągu 

godziny uczniowie, jedni lepiej, dru-

dzy gorzej, poradzili sobie z zada-

niami przygotowanymi przez polo-

nistki. Do finału konkursu, jak co 

roku, dostało się 10 najlepszych 

uczniów. W tym roku są to: Agata 

Maziukiewicz z klasy 2f, Patrycja 

Cybulska, Karolina Żylińska, Wikto-

ria Sokołowska, Tomek Ruchlewicz 

z klasy 2c, Aleksandra Zembrzuska, 

Aleksandra Niczewska oraz Zuzia 

Olszewska z klasy 3f, Ula Długołęc-

ka i Angelika Jakubiec z klasy 3a. 

 Wszystkim finalistom serdecznie 

gratulujemy i życzymy powodzenia  

KĄCIK AMORA 

WALENTYNKI NA ŚWIECIE 

DZIESIECIU NAJLEPSZYCH 
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w finale! A resztę uczniów gorąco 

zachęcamy do brania udziału w na-

stępnych edycjach konkursu w kolej-

nych latach.  

 

 

12 marca 2014r. w Ełckim Centrum 

Kultury odbył się koncert charyta-

tywny „Rodzice - Dzieciom” zorga-

nizowany przez naszą szkołę. Wyda-

rzenie było nietypowe, ponieważ na 

scenie swoje pięć minut mieli rodzice 

naszych uczniów! Podczas koncertu 

sprzedawane były także prace z masy 

solnej wykonane przez naszych gim-

nazjalistów. Baranki, zajączki, pisan-

ki. Całość w klimacie zbliżających 

się świąt. Wszyscy byli zachwyceni.  

 
Widzowie na sali także świetnie się 

bawili. Nikt się nie spodziewał, że w 

naszym gimnazjum oprócz utalento-

wanych uczniów mamy też uzdol-

nionych rodziców. Podczas wystę-

pów cała sala tańczyła, a także 

wspierała śpiewem rodziców.  

  
Genialne występy! Oby więcej ta-

kich!- powiedziała jedna z uczennic 

naszej szkoły.  

              Na koniec koncertu pani 

wicedyrektor zrobiła wszystkim 

uczniom wielką niespodziankę - po  

zakończeniu imprezy nie musieli 

wracać do szkoły, a mogli iść do do-

mu!  

 

 

  

W sobotę 15.03.2014r. w  hali spor-

towej Gimnazjum nr 1 w Ełku zorga-

nizowany został Festyn Rodzinny 

pod hasłem ,, Rodzinnie- Sportowo - 

Koncertowo''. W tym dniu odbyły się 

zajęcia sportowo - rekreacyjne dla 

uczniów i ich rodziców. Od 10.00 do 

14.00 można było zakupić cegiełki, a 

dochód ze sprzedaży przeznaczony 

został na dożywianie dzieci. Podczas 

festynu mieliśmy zaszczyt gościć 

Pana Tomasza Andrukiewicza- Pre-

zydenta Miasta Ełku oraz Wicepre-

zydenta- Pana Artura Urbańskiego.  

W hali odbyły się przeróżne zajęcia, 

które z wielkim zaangażowaniem 

poprowadzili nauczyciele naszej 

szkoły.  

 
A były to m.in.: 

- areobic dla mam i córek, 

- fitt ball- ćwiczenia na piłkach,    

także dla mam i córek, 

- pilates- ćwiczenia na rozciąganie i 

uelastycznienie mięśni ciała, 

- mecz piłki siatkowej, w którym 

grali ojcowie przeciw swoim synom.  

Na hali pojawiły się także różne  >>> 

 

stoiska, np. „Zaadoptuj baranka”, 

gdzie znalazły się prace naszych 

uczniów wykonane na lekcjach pla-

styki, stoisko z fantami, domowymi 

wypiekami mam oraz babć naszych 

uczniów: szarlotki, rogaliki, babecz-

ki, pierniki, a także babka ziemnia-

czana. Atrakcją festynu były licytacje 

na: 

 
-wykonanie portretu,  

-aranżacja wybranego pomieszczenia 

w swoim mieszkaniu, 

-obraz olejny, 

-płyta zespołu ,,Kontrapunkt''. 

Celem tej akcji było zintegrowanie 

rodziców, dzieci i nauczycieli oraz 

włączenie się w Ogólnopolską Akcję 

dożywiania dzieci, na którą przezna-

czyliśmy z uzbieranej kwoty prawie 

2 tysiące złotych.  

 

 

Pierwszy dzień wiosny – 21 marca. 

Około godziny 10 wszyscy ucznio-

wie i nauczyciele znajdują się już w 

ustalonym miejscu, czyli w Ełckim 

Centrum Kultury.  Za chwilę roz-

pocznie się Dzień Talentów, który 

okazał się strzałem w dziesiątkę. 

Zamiast siedzieć w szkole w ten 

piękny, wiosenny dzień, mieliśmy 

okazję zobaczyć popisy naszych >> 

„RODZICE DZIECIOM” 

„RODDZINNIE – SPORTOWO -  
KONCERTOWO” 

MAM TALENT 
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rówieśników, którzy prezentowali 

swoje talenty – zarówno te znane, jak 

i nieznane. Na scenie wystąpili m.in.: 

uczniowie szkół muzycznych, dziew-

czyny z chóru i chłopcy, tańczący    

c-walk . Duże zainteresowanie i wie-

le śmiechu wywołało przedstawienie 

kółka teatralnego.  

 
Zabawa, zabawą, ale znalazła się też 

chwila na poruszenie ważnej kwestii, 

jaką niewątpliwie jest pierwsza po-

moc. Uczennice z 3. klasy zaprezen-

towały, jak powinniśmy zachować 

się, gdy mamy do czynienia z osobą 

poszkodowaną.  

 
 21 marca na pewno  zostanie przez 

nas na długo zapamiętany. 

 

 

 

 

 

 

A oto, co na temat tak obchodzonego 

Pierwszego Dnia Wiosny mieli do 

powiedzenia sami uczniowie: 

 

Wspaniali nauczyciele naszej szkoły 

zorganizowali po raz drugi świetną 

imprezę z okazji rozpoczęcia Wiosny- 

Dzień Talentów. Wszystko było  

bardzo fajnie zorganizowane, ale 

najbardziej spodobało mi się przed-

stawienie „Szkoła jak ze snu”. Za-

chwyciła mnie postać Mięśniaka i 

Chemika. Szkoda, że tak krótko trwa-

ła ta impreza.  (Natalia, kl.3) 

 

Wszyscy zebraliśmy się w Sali Zebra, 

gdzie panował świetny klimat. Za-

chwycił wystrój sali. Wrażeni zrobił 

pokaz slajdów i profesjonalne nagło-

śnienie. Wystąpili tancerze, muzycy, 

szkolny teatr, wokaliści oraz uczenni-

ce z pokazem pierwszej pomocy. 

Wszyscy świetnie się bawiliśmy. 

              (Natalka, kl. 3) 

 

Na początku nasz dyrektor przeczytał 

nam list, w którym było napisane, że 

nasza szkoła zyskała miano Szkoły 

Odkrywców Talentów. Super !!! 

Wszyscy byliśmy pod dużym wraże-

niem  występów. Na scenie pokazali 

się wokaliści, tancerze, koło teatralne 

oraz inni uczestnicy. Było by fajnie, 

gdyby taki dzień odbywał się co roku. 

(Julita kl.3) 

 

 

 

W naszej hali sportowej, którą oczy-

wiście dzielimy ze Szkołą Podsta-

wową nr 2 została zbudowana profe-

sjonalna ścianka wspinaczkowa. W 

tym celu wybrani nauczyciele zostali 

przeszkoleni,  aby móc asekurować 

wspinających się zawodników.  

 
Oficjalne otwarcie ścianki nastąpiło 

21 marca 2014 roku o godzinie 

16:00. Wstęgę zdjął Pan Prezydent,  

 nauczycielka wychowania fizyczne-

go Gimnazjum nr 1 oraz uczeń Szko-

ły Podstawowej nr 2.  

 
Ze ścianki będą mogli korzystać, na 

zajęciach wychowania fizycznego, 

uczniowie naszej szkoły oraz  Szkoły 

Podstawowej nr 2, a w określone dni 

tygodnia wszyscy chętni. 

Ścianka dostępna będzie w następu-

jących godzinach: 

• poniedziałek 18.00 – 21.00 

• sobota 10.00 – 15.00 

• niedziela 10.00 – 15.00 

 

 

 

21.02.2014r. w Urzędzie Miasta od-

było się uroczyste podsumowanie 

XIV edycji Konkursu Wiedzy o 

HIV/AIDS i Uzależnieniach. Celem 

konkursu było promowanie zdrowe-

go stylu życia, zwrócenie uwagi na 

zagrożenia jakie niesie wirus HIV 

oraz kształtowanie postawy odpo-

wiedzialności za siebie i innych. 

Uczennice naszego gimnazjum wy-

kazały się ogromną wiedzą oraz ta-

lentem i zajęły czołowe miejsca. 

 
Kategoria - Konkursu Wiedzy o 

HIV/AIDS:  

MAMY ŚCIANKĘ 
 

 

Z MIKROFONEM  
     WŚRÓD UCZNIÓW 

NAGRODZENI 
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I miejsce – Angelika Jakubiec kl. 

IIIA 

III miejsce – Dalia Pycz kl. III F 

Kategoria grupowa: 

I miejsce drużyna w składzie – Ange-

lika Jakubiec kl. IIIA, Dalia Pycz kl. 

IIIF, Daria Świątkowska kl. IIIF 

Kategoria – Folder informacyjny 

dotyczący zaburzeń odżywiania 

„Bądź zdrowy z wybo-

ru”: Wyróżnienie – Klaudia Gątow-

ska kl. IB 

Nagrody zwycięzcom w imieniu Pre-

zydenta Miasta Tomasza Andrukie-

wicza wręczyła Irena Podlecka Na-

czelnik Wydziału Polityki Społecznej 

Urzędu Miasta. Opiekunem uczennic 

była p. Joanna Sobotkiewicz. Gratu-

lujemy zwycięzcom. 

 

 

 

21 lutego 2014  odbyło  się podsu-

mowanie XIX Wojewódzkiego  

Konkursu Recytatorskiego Poezji 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 

Konkurs odbył się pod patronatem  

Warmińsko-Mazurskiego Kuratora 

Oświaty oraz Starosty Powiatu Ełc-

kiego w Zespole Szkół nr 2 w Ełku. 

W ramach konkursu odbyły się rywa-

lizacje w kategoriach:  konkurs recy-

tatorski, konkurs poezji śpiewanej, 

konkurs historyczny, konkurs pla-

styczny Pejzaż romantyczny, konkurs 

poetycki Piórem wyrażone 2014. 

Miło nam donieść, że w konkursie 

tym nasi uczniowie odnieśli duże 

sukcesy:  

 

Zuzanna Awramik kl. II c, przygo-

dowana przez p. Katarzynę Łuka-

szewicz, zajęła I miejsce w konkursie 

poetyckim Piórem wyrażone 2014; 

Gabriela Zadroga kl. III a, przygoto-

wana przez p. Ewę Awramik, zajęła 

II miejsce w konkursie plastycznym 

Pejzaż romantyczny; Paulina Górska 

kl. III f otrzymała wyróżnienie w 

tymże konkursie plastycznym. 

Uczennicom i ich opiekunom ser-

decznie gratulujemy! 

 
 

Żywność – chemiczne pułapki 

Konserwanty, barwniki oraz wzmac-

niacze smaku to tylko niektóre z sub-

stancji dodawanych do jedzenia. Czy 

możemy odżywiać się tak, żeby je 

wyeliminować? Raczej nie, ale – jak 

powiedział medyk Paracelsus – to 

dawka czyni truciznę. Starajmy się, 

więc, by była ona jak najmniejsza. 

 
Najczęściej w reklamach i na opako-

waniach jedzenia i picia napotykamy 

zapewnienia o braku lub małej ilości 

chemii w danym produkcie. To 

kłamstwo, kryje się ona w tajemni-

czych symbolach „E”. Statystyki są 

przerażające! Zjadamy rocznie  ok. 2 

kilogramów „chemii” ukrytej w 

żywności. 

Barwniki – E100 Występowanie: 

musztardy, zupy w proszku, galaret-

ki, dżemy, lody, budynie, napoje ga-

zowane, cukierki. Mogą powodować  

nadpobudliwość u dzieci, depresję, 

dekoncentrację, wysypkę oraz nasi-

lanie objawów astmy. 

Konserwanty – E200 Występowa-

nie: koncentraty pomidorowe, prze-

twory rybne, margaryny, naturalne 

soki owocowe, warzywa i owoce, 

mięsa, wędliny, sery. Mogą być 

przyczyną wysypki, powodują straty 

wit. B12, nudności, bóle głowy, za-

kłócają pracę jelit oraz szkodzą przy 

nadciśnieniu.  

 

Emulgatory – E400 Są dodawane do 

produktów dla niemowląt, galaretek, 

marmolad, śmietanek, mleka w 

proszku, owoców kandyzowanych 

oraz do cukru pudru. Skutkiem ich 

nadmiaru jest zmniejszone wchłania-

nie składników mineralnych, oste-

oporoza i zwolniony metabolizm. 

Wzmacniacze smaku – E600 Wy-

stępują w sosach, daniach i zupach w 

proszku,  koncentratach spożyw-

czych, wędlinach i konserwach. Naj-

bardziej znanym jest glutaminian 

sodu E621, którego nadmiar może 

powodować bóle głowy, przyspie-

szone bicie serca, nudności, bezsen-

ność, wysypkę, podwyższenie złego 

cholesterolu, astmę, nadpobudliwość. 

 

Coraz bardziej powszechna na świe-

cie staje się również żywność mody-

fikowana genetycznie(GMO), czyli 

żywność tak zwana „ulepszona”. 

Budzi ona wiele kontrowersji. Prze-

ciwnicy obawiają się niezbadanego 

do końca wpływu GMO na środowi-

sko i zdrowie człowieka. Unikanie jej  

KONKURS POEZJI 
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jest trudne, ale nie niemożliwe. Pro-

dukty zawierające jej śladowe ilości 

nie muszą być oznakowane, dlatego 

pod czas zakupów starajmy się, aby 

do naszego koszyka częściej trafiała 

żywność opatrzona hasłami: „not 

GMO”, „GMO free” lub „ohne Gen-

technik”. 

Jeżeli w codziennej diecie zastosu-

jemy się do kilku prostych zasad, np. 

będziemy unikać żywności typu fast 

food, słodzonych napojów, słodyczy, 

będziemy jeść produkty jak najmniej 

przetworzone, wybierać sezonowe 

warzywa i owoce oraz kupować pro-

dukty z jak najmniejszą liczbą skład-

ników dodatkowych, to możemy być 

spokojni o swoje zdrowie. 

 

Wiele produktów, które często 

kupujemy i spożywamy są po pro-

stu niezdrowe, dlatego lepiej jest 

zrobić je samemu. Oto kilka do-

mowych i zdrowych przepisów na 

pyszne jedzenie  : 

1. Jogurt owocowy 

SKŁADNIKI: 

 ½ litra jogurtu naturalnego 

około 200 g świeżych rozdrobnio-

nych owoców (Jakich nam się żyw-

nie podoba  ) 

1 łyżka syropu z agawy 

PRZYGOTOWANIE: 

Do jogurtu dodajemy resztę składni-

ków, wszystko razem mieszając łyż-

ką. 

 

2. Razowe ciasteczka 

SKŁADNIKI: 

120 g miękkiego masła 

70 g nierafinowanego cukru 

1 jajko 

100 g płatków owsianych 

140 g mąki żytniej razowej  

½ łyżeczki proszku do pieczenia  

250 g gorzkiej posiekanej czekolady 

 

PRZYGOTOWANIE:  

Masło utrzeć z cukrem. Nie przery-

wając ucierania dodać jajko i dalej 

ucierać. Wsypać resztę składników i 

wymieszać. Z ciasta formować kulki 

wielkości orzecha włoskiego. Ukła-

dać na blaszce wysmarowanej tłusz-

czem, a następnie spłaszczyć je łyż-

ką. Piec w temperaturze 180 stopni 

przez około 15 minut, aż ciasteczka 

lekko zbrązowieją. Po upieczeniu 

chwilę odczekać przed zdjęciem ich z 

blaszki. 

3. Budyń waniliowy 

SKŁADNIKI: 

2 szklanki mleka 

1 łyżka masła 

1 łyżka cukry waniliowego 

1 łyżka nierafinowanego cukru 

2 łyżki mąki ziemniaczanej 

2 żółtka 
 

PRZYGOTOWANIE: 

1 i ½ szklanki mleka zagotować z 

masłem, cukrem i cukrem wanilio-

wym. Pozostałe mleko zmiksować z 

mąką ziemniaczaną i żółtkami. Do-

dać do gotującego się mleka.  

Gotować na małym ogniu, cały czas 

mieszając, doprowadzić do wrzenia i 

pogotować jeszcze przez 1 minutę. 

4. Galaretka pomarańczowa 

SKŁADNIKI: 

5 pomarańczy  

3 łyżeczki żelatyny (ew. wody) 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Wycisnąć sok z pomarańczy, dolewa-

jąc ewentualnie wody (aby otrzymać 

½ litra płynu). Całość wymieszać z 

wcześniej przygotowaną i ostudzaną 

żelatyną. Wylać do salaterek i pozo-

stawić w lodówce aż do zastygnięcia. 

Oprócz pomarańczy można zrobić 

galaretkę, wykorzystując sok z in-

nych owoców, np. malin, wiśni, ja-

gód czy jabłek. 

5. Kisiel malinowy 

SKŁADNIKI: 

100 ml soku malinowego 

½ litra wody 

2 płaskie łyżeczki mąki ziemniaczanej\ 

do smaku dosłodzić cukrem nierafino-

wanym 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Z ½ litra wody odlać niewielką ilość 

do kubka. Resztę wymieszać w  
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garnku z sokiem malinowym, cukrem 

i zagotować. Do gotującego się soku 

wlać mąkę ziemniaczaną rozdrobnio-

ną w niewielkiej ilości zimnej wody. 

Gotować przez chwilę, cały czas 

mieszając. 

6. Schab pieczony. 

Zbliżają się święta dlatego watro aby 

na stołach zawitały pyszne i wolne od 

chemii potrawy.  

SKŁADNIKI: 

ok. 1 kg surowego kawałka schabu bez 

kości 

liść laurowy 

kilka ziaren ziela angielskiego  

sól 

kminek 

kilka ząbków czosnku 

słodka papryka w proszku 

kilka plastrów boczku 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Zagotować wodę z dodatkiem liścia 

laurowego i ziela angielskiego. Po 

zagotowaniu wodę posolić (można 

dodać także czosnek i kminek). W 

wystudzonej zalewie umieścić mięso, 

tak aby całe znajdowało się pod wo-

dą. Przykryć i odstawić na 2-5 dni w 

chłodnym miejscu (np. w lodówce). 

Po wyjęciu mięso osznurować ba-

wełnianą nitką. Posypać papryką i 

kminkiem. Obłożyć z góry plaster-

kami boczku. Przez pierwsze 10-15 

minut piec w piekarniku w tempera-

turze 180-200 stopni. Następnie 

zmniejszyć temperaturę do 160-180 

stopni i piec jeszcze przez1-1,5 go-

dziny. Po wyjęciu ostudzić schab pod 

przykryciem. Kroić po ostygnięciu…  

I gotowe  

Oto kilka naszych propozycji na wy-

konanie niektórych potraw w domu. 

Smacznie i ZDROWO!  

 
Źródło: bardzo ciekawa książka „Zamień chemię 

na jedzenie” Julity Bator. POLECAMY! 

 

Czarna strefa 
 biblioteka 

 

 

POLECAMY 
 

 

Pretty Little Liars. Kłamczuchy 

- Sara Shepard 
 

Emily, Aria, Spencer, Hanna i Ali-

son. Pięć nierozłącznych przyjació-

łek. Choć każda jest na swój sposób 

inna, to razem tworzą naprawdę 

zgrany zespół. Razem stają się naj-

popularniejszymi dziewczynami w 

Rosewood. A właściwie to wszystko 

zasługa Alison, idealnej Alison. Jest 

to piękna, inteligentna, bogata, pew-

na siebie dziewczyna, podobająca się 

wszystkim chłopakom w szkole. 

Wszystkie koleżanki jej zazdrościły, 

chciały być takie jak ona, marzyły o 

chociaż chwili rozmowy z nią, o 

usłyszeniu jakiegoś komplementu z 

jej ust pod swoim adresem. Właśnie 

dzięki takiej chwili rozmowy, pięć  

 

dziewczyn zbliżyło się do siebie. 

Coraz częściej zwierzały się Alison, 

do tego stopnia, że wiedziała o nich 

praktycznie wszystko, a one o niej 

właściwie niewiele. Sielanka skoń-

czyła się pewnego lata, pod koniec 

wakacji Alison ginie w niewyjaśnio-

nych okolicznościach, co powoduje 

całkowity rozpad paczki. Emily, 

Aria, Spencer i Hanna spotykają się 

ponownie po roku, na pogrzebie 

przyjaciółki. Dziewczyny zaczynają 

otrzymywać od Ali sms-y, zza grobu! 

Ktoś zna sekrety, które chciały po-

grzebać wraz z pamięcią o Ali. Jak 

wiele dziewczyny są w stanie po-

święcić, by prawda nie wyszła na 

jaw?  

 

Tylko dla wybranych – 

Kate Brain    
 

Reed przybywa do Easton i zostaje 

przyjęta na drugi rok. Trudno jej 

przystosować się do rygorów obo-

wiązujących w nowym liceum. W 

szkole w Connecticut była prymuską. 

Okazuje się, że z najlepszej uczenni-

cy staje się najzupełniej przeciętną, 

ba, ma nawet trudności z nauką – nie 

jest w stanie sprostać ogromnym 

wymaganiom nauczycieli, czuje się 

gorsza od wszystkich, którzy prze-

bywają w Easton – bardzo przeżywa  
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niemożność dostosowania się do roz-

szerzonego niemiłosiernie w porów-

naniu z Croton programu szkolnego. 

Szara myszka z prowincji przeważnie 

ciężko odchorowuje zderzenie ma-

rzeń i rzeczywistości, ma problemy z 

przystosowaniem się do nowego sty-

lu bycia, nie wie też,  jak zdobyć 

sympatię koleżanek z kampusu – nie 

zaimponuje im w końcu drogimi ciu-

chami, zamożnością rodziców czy 

wyluzowaniem i charyzmą. Także 

Reed Brennan nie potrafi odnaleźć 

się w Easton. Nie chce popełnić żad-

nej gafy, udaje lepszą niż jest. A że 

do tej pory – ze względu na chorobę 

matki – prowadziła raczej samotnicze 

życie, nie ma pojęcia, jak wkraść się 

w łaski dziewczyn z prestiżowego 

liceum. Szybko dowiaduje się, że w 

Easton liczą się tylko dziewczyny 

mieszkające w Billings – bursie 

dziewczyn ze starszych roczników. 

Żeby tam trafić, trzeba mieć specjal-

ne zaproszenie i wybitne osiągnięcia. 

Za to mieszkanki Billings mają za-

pewnione wejście do elity szkoły 

(bez względu na faktyczne umiejęt-

ności, wszystkim poprawiają się oce-

ny) i najlepszy start w przyszłość: 

dziewczyny z tej bursy zostają 

gwiazdami filmowymi, politykami 

czy pisarkami, dostają się też na pre-

stiżowe uczelnie wyższe. Od tej pory 

celem Reed będzie trafienie do Bil-

lings. A to niełatwe – dziewczyna 

musi się wkupić w łaski niebywale 

złośliwej paczki przyjaciółek. Te 

będą w swoich żądaniach bezlitosne. 

Reed nie spotka się z ich strony z 

żadnymi przejawami sympatii, a mi-

mo to, zdeterminowana, posłusznie 

spełni wszystkie ich rozkazy. Co z 

tego wyniknie? 

Pocałunek anioła - Elizabeth 

Chandler 
Ivy na pierwszy rzut oka jest szczę-

śliwą nastolatką, ma wszystko  >>> 

: urodę, talent i wspaniałych przyjaciół. 

Lecz to tylko pozory, jej mama dopiero 

co ponownie wyszła za mąż. Ona, jej 

mama i młodszy brat przeprowadzają się 

do ojczyma i jego syna. Wszystko za-

czyna się układać,  

 

gdy Ivy poznaje Tristana - najprzy-

stojniejszego i najpopularniejszego 

chłopaka w szkole. Nie jest jednak 

sama ze swoimi problemami – nad 

jej losem czuwa bowiem anioł-

stróż… Czy Tristan rzeczywiście ją 

opuścił? 

CZYTELNICTWO 
 

Czytelnictwo klas w miesiącach  

luty - marzec 2014 r. 

1A - 0,5 2A - 0,3 3A - 0,2 

1B - 0,5 2B - 0,9 3B - 0,5 

1C - 0,6 2C - 0,6 3C - 0,3 

1D - 0,2 2D - 0,8 3D - 0,3 

1E - 0,4 2E - 0,4 3E - 0,2 

1F - 0,6 2F - 0,6 3F - 0,2 
 

 

 

Ona 

,,Rozwiedziony pisarz Theodore 

Twombly (Joaquin Phoenix) mieszka 

samotnie w Los Angeles. Zarabia, 

pisząc listy na zamówienie ludzi, 

którzy nie potrafią znaleźć     >>> 

odpowiednich słów, by wyrazić swoje 

uczucia. Wieczorami Theodore przeglą-

da portale dla singli. Z niektórymi z 

poznanych tam kobiet umawia się na 

spotkania. Większość randek dla męż-

czyzn kończy się  rozczarowaniem, ale z 

czasem Theodore zakochuję się w wirtu-

alnej istocie, a ona w nim'' Źródło: ECK 

Tajemnica Filomeny 
 

,,Philomena Lee (Judi Dench) jest 

religijną Irlandką, która w latach 50. 

jako młoda niezamężna dziewczyna 

zaszła w ciążę. Rodzina oddała ją â 

jako zhańbioną â do zakonu, gdzie 

urodziła dziecko, które zakonnice 

oddały do adopcji "godniejszym lu-

dziom". W 50. urodziny syna, będąc 

już w wieku emerytalnym, postana-

wia go odnaleźć. Jednak sama jest 

bezsilna pomaga jej Martin Sixsmith 

(Steve Coogan). Razem ruszają w 

podróż, by odszukać syna Philome-

ny.'' Źródło: ECK 

Kamienie na szaniec  
 

"Być zwyciężonym i nie ulec â to 

zwycięstwo." Oto dewiza jaką w ży-

ciu kierują się trzej młodzi przyjacie-

le Alek, Zośka i Rudy. Harcerze, 

maturzyści warszawskiego liceum 

snujący ambitne plany na przyszłość 

przerwane przez wrzesień 1939 roku. 

Wkraczają w dorosłość w niezwykle 

dramatycznych czasach, które sta-

wiają ich przed wyborem â przetrwać 

za wszelką cenę, czy przyłączyć się 

do walczących o wolną Ojczyznę, 

ryzykując wszystko.'' Źródło: ECK 

Obietnica 

 

,,Lila i Janek, uczniowie wielkomiej-

skiego liceum, należą do generacji, 

która komunikuje się głównie przez 

Skype’a i Facebooka. Wraz z przyja-

ciółmi korzystają z życia na całego.  

CO JEST GRANE 
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Imprezują, eksperymentują z alkoho-

lem i marihuaną. Jednak pewnego 

dnia Lila nieoczekiwanie zrywa z 

Jankiem, oskarżając go o zdradę. 

Zakochany chłopak będzie musiał 

zapłacić wysoką cenę za niewinny 

błąd. Jeśli spełni obietnicę, którą 

wymogła na nim dziewczyna, nic już 

nie będzie takie jak przedtem''  Źró-

dło eck 

 

Kapitan Ameryka: Zimowy 

żołnierz 

,,Druga część filmu pt.: ''Captain 

America: Pierwsze starcie''. Po za-

kończeniu przygody z członkami 

grupy Avengers, Steve Rogers - a 

właściwie Kapitan Ameryka (Chris 

Evans) - kontynuuje współpracę z 

Nickiem Fury (Samuel L. Jackson) 

oraz agencją T.A.R.C.Z.A. Stara się 

również od początku ułożyć sobie 

życie w nowoczesnym świecie. Po-

nownie spotyka swojego dawnego 

przyjaciela Jamesa "Buckyego" Bar-

nesa (Sebastian Stan), który po pra-

niu mózgu został rosyjskim morder-

cą, znanym jako Winter Soldier. Po-

jawia się również nowy złoczyńca - 

Crossbones (Frank Grillo).'' Źródło 

Eck 

POLECAMY RÓWNIEŻ: 

 Facet (nie) potrzebny od zaraz 

 Blue highway 

 Wilk z Wall Street 

 

Wydarzenia: 
 

24 maja 2014 Amfiteatr w Ełku 

,,Odkrycie ubiegłego roku, jeden z naj-

ciekawszych i najbardziej oczekiwanych 

debiutów w Polsce, głos, który od pierw-

szych dźwięków intryguje i nie daje o 

sobie zapomnieć Singiel „Trójkąty i 

kwadraty" – ponad 4miliony odsłon na 

kanale youtube, przez kilka tygodni był 

na I miejscu Listy Przebojów „Trójki".'' 

Źródło Eck 

Wystąpią: m.in. Dawid Podsiadło, Mar-

cin Wyrostek 

bilety: 

30 zł - sektor A - rzędy: od I do X 

25 zł - sektor B - rzędy: od XI do końca 

 

 
 

 

 

 

Rizzoli & Isles 
 

Jane Rizzoli  to jedyna kobieta detek-

tyw w bostońskim wydziale    >>> 

zabójstw. Jest odważną policjantką o 

silnej osobowości. Maurą Isles jest  

ekspertem medycyny sądowej i bie-

głą patolog, dla której liczą się jedy-

nie racjonalne argumenty. Razem 

tworzą zespół, który świetnie rozwią-

zuje spray morderstw. Natomiast 

prywatnie są przyjaciółkami, które 

wspierają się nawzajem w trudnych 

chwilach. 

 

Inna 
Jenna Hamilton to zwykła,  amery-

kańska nastolatka. Chciałaby być 

popularna w szkole, ale brakuje jej 

odwagi i przebojowości. Wyróżnia ją 

to, że wieczorami bloguje o swoich 

problemach i rozterkach. Jednak to 

ulega zmianie kiedy ulega wypadko-

wi, który wygląda jak samobójstwo. 

Od tego momentu życie dziewczyny 

się zmienia.  
 

 
(źródło filmweb.pl) 

 

TASIEMCE 
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Flappy Bird była grą, która zrobiła 

wielką furorę dzięki swojej prostocie. 

Zadebiutowała w sklepach mobil-

nych 24 maja poprzedniego roku i 

opierała się na stukaniu w ekran w 

odpowiednim momencie. Jednak 6 

lutego została usunięta z Appstore i 

Google Play, ponieważ jak twierdzi 

autor w wywiadzie dla Forbes ’a gra 

stała się uzależniająca, a miała być 

kilkuminutową relaksującą rozrywką. 

Mówi się, że Dong Nguyen zarabiał 

50 tysięcy dolarów dziennie z re-

klam. Wiele dewoloperów postano-

wiło zarobić na sukcesie Nguyen’a    

i wydało własne wersje „Flappy 

Bird”,

 

np. „Floppy Bird” czy „Flappy Fins”, 

jednak Google i Apple już zapowie-

działo, że będzie sukcesywnie  

 

  

 

 

 

 

 

 

usuwać podróbki. Innym sposobem 

na zarobienie na tej grze jest wysta-

wianie Iphonów na ebay’u w cenie 

sięgającej nawet kilku tysięcy dola-

rów. Sam autor przyznał, że dzięki 

sukcesie Flappy Bird czuje się pew-

niej. 

 

 

 

 

 

 

Czy istnieje polski odpowiednik wy-

razu weekend?  Jak brzmi nazwa 

mieszkańca Oslo? Czyją  dumą jest 

Zamek na Wawelu? Co wspólnego 

mają gimnazjum i liceum? Oto wy-

brane pytania, z którymi musieli się 

zmierzyć tegoroczni laureaci pierw-

szego etapu Konkursu Poprawnej 

Polszczyzny O pióro dyrektora szko-

ły. 

 

Jak co roku dziesięcioro najlepszych 

uczniów naszej szkoły 9 kwietnia 

przystąpiło do 2. etapu konkursu w  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

swojej formie przypominającego 

znany wszystkim telewizyjny teletur-

niej Jeden z dziesięciu, z tą różnicą, 

że telewizyjnego prezentera Tade-

usza Sznuka zastąpiła p. Katarzyna 

Łukaszewicz, która wraz z p. Dorotą 

Duroł i paniami polonistkami zorga-

nizowała językowy pojedynek na-

szych gimnazjalistów.  Uczestnicy w 

pierwszej części wybierali językowe 

kategorie, w których czuli się najlep-

si. Odpowiadali do momentu utraty 

trzech szans. Zmagania trwały do 

momentu wyłonienia trojga najlep-

szych uczestników, którymi zostali: 

-  Patrycja Cybulska z klasy I c 

-  Angelika Jakubiec z klasy III a  

-  Wiktoria Sokołowska z klasy I c 

To one zmierzyły się ze sobą w 

ostatnim starciu. Tu odpowiadały na 

pytania zadawane losowo, wskazując 

osobę odpowiadającą. Miło nam po-

informować, że tegorocznym zwy-

cięzcą została Angelika Jakubiec z 

klasy III, a nagrodą, jak sama nazwa 

konkursu wskazuje, było pióro ufun-

dowane przez pana dyrektora Janusza 

Samarowa, który osobiście wręczył 

je zwycięzcy.  

Serdecznie gratulujemy! 

 

 

 

 

 

UZALEŻNIAJĄCA 

GRA 
 

 

Co wspólnego 

mają gimnazjum 

i liceum? 
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ROZSYPANKA WYRAZOWA 
 

Z rozsypanek wyrazowych ułóż wy-

razy i wyrażenia związane z wiosną.  

1. 

T Ń M A K D I Z E I 

          

2. 

A K Ó M J W A 

       

3. 

A C 2 R M A 1 

       

4. 

Y I S D W Z O E Ń I N 

           
 

Quiz 
Każde pytanie ma 3 odpowiedzi 

oznaczone literami. Wybierz prawi-

dłową odpowiedź, a literę przypo-

rządkowaną do odpowiedzi wpisz w 

odpowiednią kratkę. ( pierwsze pyta-

nie- pierwsza kratka) 

7. Santorini, to piękna wyspa na-

leżąca do: 

a. Grecji   P 

b. Rosji    N 

c. Japonii B 

8. Odwiedzając Wyspy Kanaryj-

skie, w jakim kraju jesteś? 

 Czechy     S 

 Hiszpania R 

 Meksyk    Y 

9. Miasto, w którym znajduje się 

Most Karola, to: 

 Moskwa   G 

 Tokio       U 

 Praga        Z 

10. Miejscowość, w której uro-

dził się Jan Paweł II: 

 Wadowice        E 

 Częstochowa   O 

 Kraków           S 

11. Polskie miasto położone na 

trzech dużych wyspach 

 Warszawa      F 

 Kielce            U 

 Świnoujście   W 

1. Kraj z piramidami: 

 Chiny   Y 

 Egipt    O 

 Haiti     A 

2. Miasto słynące z pierników: 

 Poznań   T 

 Toruń     D 

 Konin    S 

3. Jakie miasto nie leży na Ma-

zurach? 

 Mikołajki     M 

 Mrągowo     W 

 Kołobrzeg    N 

4. Ciechocinek usytuowane jest 

w sercu: 

 Kujaw     I 

 Warmii   T 

 Mazur     J 

5. Nazwa Singapur oznacza 

miasto: 

 Lwa          K 

 Słonia       U 

 Tygrysa    G 
 

          

 

KRZYŻÓWKA 

POZIOMO 

1.Opiekun sportowca 

3. Luksusowe lokum 

7. Zaloty głuszców 

9. Przyjaciel człowieka 

PIONOWO 

2. … cieplarniany 

4. Polski serial, którego ósmy sezon 

jest już na antenach telewizji 

5. Spuścizna, spadek 

6. przyprawa do likierów 

8. kontrakt 

10. trojańskie zwierzę 

 

 

Jeśli masz gorszy dzień albo po pro-

stu nie miałeś możliwości przygoto-

wać się do lekcji i kombinujesz, jak-

by tu uniknąć odpowiedzi przy tabli-

cy, nie musisz się martwić. Redakcja 

gazetki przychodzi Ci z pomocą. 

Wystarczy, że zakupisz najnowszy 

numer gazetki, rozwiążesz dwie za-

gadki logiczne, wypełnisz poprawnie 

poniższy kupon i dostarczysz go 

opiekunkom redakcji gazetki do 9 

maja 2014r. 
 

1. Poniżej znajdują się cztery syno-

nimy słowa CZUŁY. Weź z każdego 

z nich po jednej literze i utwórz jesz-

cze jeden synonim słowa CZUŁY. 

- PRZYJEMNY,  

- DELIKATNY,  

- ŁAGODNY,  

- DOBRY 

 

2. Która z tych liczb nie pasuje? 

 
Rozwiązanie zagadek z poprzed-

niego numeru – Koło ratunkowe 
 

1. Poszukiwanym dziewięciolite-

rowym słowem oznaczającym 

poprawiać jest wyraz korygować. 

2. Poszukiwaną liczbą jest 4516. 

Centralna liczba jest zestawie-

niem wyników dwóch działań 

mnożenia: 9x5=45, a 2x8=16, co 

razem należy zapisać jako 4516. 

ROZRYWKA 

KOŁO RATUNKOWE 
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Irlandczyk, Polak i Rosjanin praco-

wali na wysokościowcu. 

Zaczynają drugie śniadanie. 

Odpakowują swoje kanapki i … 

- Kurcze, znowu kanapka z szynką – 

skarży się Irlandczyk – Cały miesiąc 

kanapki z szynką. Jeżeli jeszcze raz 

dostane kanapki z szynką, to skoczę! 

- W mordę – mówi Polak- Znowu 

wędzone udko kurczaka. Codziennie 

muszę jeść udko kurczaka! Jeżeli 

jeszcze raz dostanę udko kurczaka to 

skoczę! 

- Mój Boh- wzdycha Rosjanin – 

Znowu chleb z kiełbasą. Dzień w 

dzień chleb z kiełbasą. Jeżeli jeszcze 

raz na drugie śniadanie dostanę chleb 

z kiełbasą, to skoczę! 

Następnego dnia wszyscy trzej 

otwierają swoje pudełka na drugie 

śniadanie… i skaczą po kolei.  

Na pogrzebie wdowy rozpaczają.  

- Jejku, jeżeli wiedziałabym, że nie 

lubi szynki, nie dawałabym mu ta-

kich kanapek- biadoli Irlandka. 

- Gdybym tylko wiedziała- jęczy 

Polka- Nigdy więcej nie dałabym mu 

kurczaka… 

Oczy wszystkich zwracają się na 

Rosjankę. 

- Nu, sztoż- wzrusza ramionami ko-

bieta- Andriej sam sobie robił kanap-

ki… 
 

Trzej żonaci mężczyźni spotkali się 

w kościele. Jeden mówi: 

- Wiecie co? Gdy moja żona była w 

ciąży, czytała książkę „ Jaś i Małgo-

sia” i mamy dwoje dzieci . 

Mówi drugi: 

- A gdy moja mama była w ciąży, 

czytała „ Trzech muszkieterów” i 

mamy troje dzieci.  

Ostatni zerwał się do drzwi, a jeden 

spytał: 

- A gdzie ty pędzisz? 

- Lecę do domu, bo moja żona czyta 

„ 101 Dalmatyńczyków”. 

 

Śmiali się, gdy poszedłem na polito-

logię. Mówili, że to bez przyszłości, 

że nie znajdę po tym pracy. Teraz to 

ja się śmieję, gdy nakładam im mniej 

frytek lub nie dodam sosu. 

 

W raju spotykają się Newton, Pascal 

i Einstein. Trzej fizycy stwierdzili, że 

pobawią się w chowanego. Einstein 

zaczyna liczyć:  

1, 2, 3, ...  

Pascal i Newton zastanawiają się, 

gdzie tu się schować. Pascal chowa 

się za jakąś chmurką. Newton bierze 

kredę i rysuje na ziemi kwadrat metr 

na metr, po czym staje w nim.  

- ..., 99, 100. Szukam.  

Einstein odwraca się i widzi za sobą 

Newtona.  

- Ha! Mam cię!  

- Nie, nie, nie - odpowiada Newton - 

Ja jestem jeden Newton na metr 

kwadrat, czyli Pascal! 

 

Na egzaminie końcowym z anatomii 

w akademii medycznej profesor za-

daje studentce wydziału lekarskiego 

pytanie: 

- Jaki narząd, proszę pani, jest u 

człowieka symbolem miłości? 

- U mężczyzny czy u kobiety? - usi-

łuje zyskać na czasie studentka. 

- Mój Boże! - wzdycha profesor i w 

zadumie kiwa sędziwie głowa. - Za 

moich czasów było to po prostu ser-

ce. 
 

 

-Wychodzi żona z łazienki i mówi z 

płaczem: 

- 2 kreski. 

Mąż na to: 

- U mnie też słaby zasięg. 

Kto, co, komu :D ? 

 

W tym numerze zamiast dotychcza-

sowych pozdrowień przedstawiamy 

pozdrowienia walentynkowe, które 

mogliście usłyszeć przez radiolę 

podczas szkolnych Walentynek. 

 

-Dla malinowych aniołków od Pauliny. 

-Dla kochanego żuczka - twoja laska z 

IIC.   

-Pozdrowienia dla Kapriego i Rostka 

Karolcia i Julcia. 

-Pozdrowienia dla całej klasy IIIF. 

-Dla Batmana z IIA. 

-Pozdro dla ziomali – Scyzor.  

-Pozdrowienia dla Izy z IE. 

-Dla ekipy dziewczyn z IIC. 

-Dla Magdaleny Urwan od cichego ser-

duszka.  

-Pozdrowienia dla Karoliny Żylińskiej 

od cichego wielbiciela. 

-Pozdrowienia dla Damiana Markow-

skiego z IIIE od Ady, Magdy, Kingi i 

Natalii. Kochamy cię. 

-Pozdrawiam mojego kochanego Pa-

tryczka Mielechowicza. Jesteś moim 

słońcem na niebie, nie mogę żyć bez 

ciebie. Kocham cię. 

-Pozdrawiamy Olę Niczewską, jesteś 

najśliczniejsza – twój tajemniczy 

wielbiciel z IA.  

-Pozdrawiam LCK żołnierzy, pozdro 

600 lecimy tutaj. 

-Pozdrawiam Giźlaka. 

-Pozdrowienia dla Huberta, jesteś 

najśliczniejszy, ociekasz dobrocią, 

niewinnością i grzecznością. Dzisiaj 

otrzymasz ode mnie buziaka – Twój 

tajemniczy wielbiciel.  

-Pozdrawiam Gontara, jesteś taki 

piękny, kiedy na ciebie patrzę moje 

serce bije szybciej.  
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