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KIM BYLI MAŁECCY?
Nasze gimnazjum znajduje się przy ulicy
Małeckich. Jednak mało kto wie, kim oni
byli?
Jan z Sącza i jego syn Hieronim żyli w
XVI wieku. Byli drukarzami. W ełckiej
drukarni wydawali książki w języku polskim. Byli także duchownymi Kościoła
protestanckiego, a Hieronim też rektorem
ełckiej szkoły.
więcej na str. 2 »

WSPÓŁCZESNA WERSJA
JASEŁEK
17 grudnia w Ełckim Centrum Kultury odbyło się przedstawienie, będące uwspółcześnioną wersją jasełek. Można było w nim zaobserwować wiele środowisk, w których od
wartości chrześcijańskich ważniejsze okazały się: pieniądze, drogie
ubrania, „lansowanie się”, kariera
czy używki.
więcej na str. 5 »
I WEBINAR INSPIRACYJNY
GIRLS GO STEM

PONADTO W NUMERZE

4 grudnia 2014 o 9.30 nasze gimnazjum, jako jedne z pierwszych w kraju
miało możliwość uczestniczenia w
webinarze skierowanym do gimnazjalistek. Female Role Model – wspaniałe
kobiety, które zbudowały kariery w
nauce i branży technologicznej dzieliły
się swoja pasją i pomysłami na …
więcej na str. 5»
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NA WYBIEGU
Jak co roku, 14 października, mięliśmy okazję uczestniczyć w uroczystościach związanych z Dniem Edukacji Narodowej. W tym roku akademia miała bardzo humorystyczny
charakter.

Uroczystość wzbudziła zachwyt zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Młodzi aktorzy sumiennie
przygotowywali się do swojego występu. Kiedy nadszedł już czas rozpoczęcia, wszyscy zebrali się w hali
sportowej. Według nauczycieli i
uczniów interesującym widowiskiem
był pokaz mody, który świetnie trafił
w gusta widzów. Na wybiegu pojawiły się przeróżne kreacje, m.in. dla
pań od przyrody czy nauczycieli historii. Ogromną uwagę zwrócił również zespół ,, Pryma'' prowadzony
przez niezawodną panią Ewę Awramik, który brzmiał smakowicie. Nauczyciele i pracownicy szkoły
otrzymali podziękowania za swoją
pracę. Na koniec pojawiły się gromkie brawa.
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Dziękujemy paniom: Marii Namiotkiewicz oraz Wioletcie Ustaszewskiej za
przygotowanie uroczystości.

KIM BYLI MAŁECCY?
Mało kto w naszej szkole wie,
przy jakiej ulicy uczy się.
Teraz kilka zdań,
kto to byli Hieronim i Jan.
Kim byli Małeccy?
Nasze gimnazjum znajduje się
przy ulicy Małeckich. Jednak mało
kto wie, kim oni byli?
Jan z Sącza i jego syn Hieronim żyli w XVI wieku. Byli drukarzami. W ełckiej drukarni wydawali
książki w języku polskim. Byli także
duchownymi Kościoła protestanckiego, a Hieronim też rektorem ełckiej
szkoły. Małeccy przyczynili się do
rozwoju polskiej literatury. Jednak
mieli też inne przygody. Na przykład
Jan z Sącza wytoczył swojemu pracodawcy proces, domagając się
zwrotu trzech złotych
(wówczas to była znaczna suma).
Mieszkając w Ełku, otwarcie protestował przeciwko procesom czarownic. Dopóki Małeccy służyli w kościele w Ełku, nie padło w nim słowo
po niemiecku.
Zasługi Jana i Hieronima Małeckich dzisiaj upamiętniają w mieście ulice, szkoły i pamiątkowa tablica w szkole przy ul. Koszykowej.
Tekst powstał podczas zajęć
kółka historycznego „na tropach
Smętka…”

trudach podróży. Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Wawelu. Uczniowie nie tylko zobaczyli
zamek i kaplicę, ale udało się im też
zobaczyć wystawę obrazów, na której głównym eksponatem był obraz
Leonarda da Vinci. Następnie przyszedł czas na zwiedzanie rynku i posiłek w malowniczych alejkach.
Uczestnicy wycieczki otrzymali trochę czasu wolnego w galerii krakowskiej. Ostatnim i najważniejszym
punktem wycieczki było wyjście do
teatru. Spektakl "Ziemia Obiecana"
był niesamowity, mimo zmęczenia
wszyscy z wielkim zaabsorbowaniem
patrzyli na scenę i słuchali piosenek.
Wycieczkę można zaliczyć do
tych najbardziej udanych. Uczniowie
dobrze się bawili, ale udało się im też
dużo zobaczyć, zwiedzić i poznać
trochę historii.
11 LISTOPADA TO TWÓJ
DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
12 listopada 2014r. w Ełckim Centrum Kultury obejrzeliśmy spektakl
grupy teatralnej Kameleon pt. " 11
Listopada
to
Twój
DZIEŃ
NIEPODLWEGŁOŚCI".
Uroczystość tę przygotowały panie: K. Kulbacka-Trzaskowska, J. Ratuszny i B.
Kiluk-Dońkowska.

Mariola Kondracka

W BYŁEJ STOLICY
Uczniowie naszej szkoły z klasy 3C
i 3F wraz z panią Jolantą Chrzanowską mieli przyjemność towarzyszyć
Zespołowi Szkół Samorządowych
podczas wycieczki do Krakowa.
Wyjechali po godzinie dwudziestej drugiej w czwartek, 13 listopada, by dotrzeć do byłej stolicy około ósmej rano. Widok pięknego, pełnego zabytków miasta sprawił, że
wszyscy szybko zapomnieli o >>>
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Podczas porannego spotkania zaprezentowane zostały najpiękniejsze
wiersze i pieśni patriotyczne, nie
zabrakło również wspomnień historycznych. Usłyszeliśmy "Mazurka
Dąbrowskiego", "Legiony", "Rotę"
itp. Przykre jest to, że nie wszyscy ze
zgromadzonej publiczności potrafili z
wrażliwości i nostalgią odebrać to, co
chcieli przekazać młodzi artyści. Artyści, którzy z dojrzałością przypominali znaczenie WOLNOŚCI jako
najcenniejszego daru.

str. 2

ETAP SZKOLNY
W listopadzie po raz kolejny w naszej szkole odbyły się szkolne etapy
konkursów organizowanych przez
Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Do
etapu wojewódzkiego z naszego
gimnazjum przeszło 5 osób. Pierwszy odbył się konkurs z języka polskiego, z którego zakwalifikowały
się 3 osoby. Są to: Sokołowska Wiktoria, Żylińska Karolina oraz Pawełkowska Karolina. Następnie był konkurs z matematyki, z którego mamy
2 finalistów: Żylińską Karolinę i Kulik Rafała. Do etapu wojewódzkiego
uczniowie przeszli jeszcze z 4
przedmiotów. Z języka angielskiego
jest to: Boczkowski Mateusz, natomiast z języka niemieckiego- Pawełkowska Karolina. Z biologii i chemii
zakwalifikowała się Sokołowska
Wiktoria. Wszystkim bardzo gratulujemy i życzymy powodzenia w województwie.

MIKOŁAJKI W TESCO
W sobotę i niedzielę 6 i 7 grudnia
2014r. wolontariuszki naszej szkoły
wzięły udział w Mikołajkowo Świątecznej Akcji na rzecz podopiecznych Fundacji „Tesco Dzieciom”.
Dzięki uprzejmości kierownika Tesco i kilkuletniej współpracy z pracownikami hipermarketu Tesco w
Ełku zorganizowaliśmy dwudniową
zbiórkę pieniędzy na świąteczne prezenty dla dzieci objętych opieką
przez Fundację „Tesco Dzieciom”.
Wolontariuszki zachęcały klientów
do włączenia się w akcję. Wszystkich klientów, którzy przyłączali się
do akcji obdarowywały balonikami i
częstowały cukierkami. Akcja przebiegła w miłej i ciepłej atmosferze.
Klienci i personel chętnie wrzucali
pieniądze do puszek. W Akcji wzięły
udział: ucz. kl. IIIB – Zuzanna Romotowska, ucz. kl. IIIC – Natalia
Jasińska, Magdalena Urwan, Zuzanna Wysocka, Karolina Żylińska, ucz.
kl. IIF – Magdalena Sulewska,
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Natalia Lekenta, Emilia Filonowicz,
Weronika Zalewska, ucz. kl. IIIF –
Sandra Adaszewska, Paulina Kiecko,
Sandra Żabińska, Gabriela Janowicz,
Sandra Krat.
Wszystkim dziewczynkom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i
dobrą zabawę. Udało nam się zebrać
950 zł. Jesteśmy z Was dumne za
wspólne czynienie dobra w tym magicznym przedświątecznym okresie.
Opiekunki szkolnego wolontariatu:
Joanna Maria Kiersnowska, Małgorzata Urbanowicz.

WIELE BOMBEK
W dniach 9- 12 grudnia w Gimnazjum nr 1 oraz w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku odbywały się
warsztaty malowania bombek świątecznych. Uczestniczyli w nich
uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego
oraz nauczyciele. Uczestnicy warsztatów, realizując swoje pomysły,
ozdobili wiele bombek. Na szklanych
egzemplarzach powstały kompozycje
malarskie bogato okraszone brokatem, a styropianowe kule ozdobione
zostały cekinami, a także kaszą i ryżem pokrytych metalicznymi lakierami.

Uczniowie pracowali z wielkim zaangażowaniem, starając się wykonać
niepowtarzalne prace. Powstały
barwne kompozycje tworzone z potrzeby serca. Warto docenić zaangażowanie uczniów i nauczycieli mające na celu pomoc najbardziej potrzebujących dzieciom.
Bombki były sprzedawane w dniach
16-19 grudnia w Gimnazjum nr 1
oraz w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku. Dochód z ich sprzedaży został przeznaczony na rzecz podopiecznych ełckiej fundacji „Otulony
w nadzieję”.
Organizator: Ewelina Koniecko

ŚWIAT ZMIENIA SIĘ
NA LEPSZE
Od 01 do 12 grudnia 2014 roku nasze Gimnazjum włączyło się w świąteczne
akcje
charytatywne
"SZLACHETNĄ PACZKĘ" oraz "I
Ty MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM
MIKOŁAJEM". Dzięki ofiarności
Dyrekcji, Nauczycieli i Uczniów
naszej szkoły udało nam się przygotować paczki z żywnością, zabawkami i artykułami szkolnymi dla
tych, którzy tego naprawdę potrzebują. Jako samorząd uczniowski cieszymy się, że już po raz drugi udało
nam się włączyć w projekt ogólnopolski "Szlachetna paczka".

Ludzie zaangażowani w projekt kierują się zasadą „Jeden za wszystkich,
wszyscy za jednego”. Wierzą, że
postępując zgodnie z nią, sprawiają,
że świat zmienia się na lepsze. W
tym roku do projektu włączyli się m.
in. Papież Franciszek, Prezydent
Bronisław Komorowski z żoną Anną,
Kamil Stoch z zespołem polskich >>
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skoczków
narciarskich,
siostry
Agnieszka i Urszula Radwańskie,
piłkarze Robert Lewandowski z żoną
Anną, Kuba Błaszczykowski i Łukasz
Piszczek, aktorka Anna Mucha i wielu innych. Cieszymy się, że tą pozytywną energią udało Nam się "zarazić" i Was. Mam nadzieję, iż siadając
w tym roku do stołu wigilijnego, będziecie czuli się wyjątkowo spełnieni,
a pusty dodatkowy talerz nie będzie
tylko tradycją, ale przypomni Wam
pana Jerzego, któremu pomogliśmy
poczuć magię i radość świąt Bożego
Narodzenia.

ścisłym gronie rodzinnym. Obiad
składa się z pieczonego indyka i
płonącego puddingu. Wieczorem
dzieci wywieszają swoje pończochy
za drzwi, by nazajutrz rano odnaleźć
je wypełnione prezentami. To właśnie w Anglii narodził się zwyczaj
pocałunków pod jemiołą, wiszącą u
sufitu (podobno taki pocałunek
przynosi szczęście i spełnia życzenia). Tutaj też powstała pierwsza
kartka świąteczna.

SZCZEGÓLNY DZIEŃ
Boże Narodzenie to czas szczególny
dla nas wszystkich. Spotykamy się z
bliskimi, jemy uroczystą kolację, obdarowujemy się prezentami i wspólnie idziemy na pasterkę. W żadnym
domu nie może zabraknąć choinki,
wspólnego śpiewania kolęd i dzielenia się opłatkiem. A jak ten szczególny dzień wygląda w innych krajach?
HISZPANIA
W Hiszpanii odpowiednikiem polskiego opłatka jest chałwa. Przed
Bożym Narodzeniem każda rodzina
hiszpańska zaopatruje się w nową
szopkę. Wigilijna wieczerza rozpoczyna się dopiero po pasterce. Następnie wszyscy wychodzą na ulice
oświetlone tysiącami barwnych żarówek, śpiewają kolędy, tańczą i bawią
się do rana. Głównym daniem jest
pieczona ryba oraz ciasto Trzech Króli, w które zapieka się drobne upominki. Prezenty rozdawane są 6
stycznia w święto Trzech Króli.

The Christmas pudding, w którym każdy
znajdzie monetę na szczęście.

NIEMCY
Dla naszych zachodnich sąsiadów
bardzo ważny jest czas przygotowań
do świąt, czyli adwent. W domach
pojawiają się adwentowe wieńce
udekorowane czterema świecami, a
w każdą niedzielę adwentu zapalana
jest jedna z nich. Najważniejszy
świąteczny posiłek jest 25 grudnia.
Na stołach nie może wtedy zabraknąć pieczonej gęsi. Członkowie rodzin śpiewają kolędy i obdarowują
się prezentami. Dzieciom opowiada
się legendę mówiącą, iż prezenty
przyniósł Święty Mikołaj lub Dzieciątko Jezus.

WIELKA BRYTANIA
W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek
zaczyna się w południe w >>
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FRANCJA
Święta Bożego Narodzenia pełnią we
Francji bardzo ważną rolę. Są to
święta rodzinne. Francuzi wręczają
sobie ręcznie robione kartki świąteczne
oraz
kupują
prezenty. Tradycyjna
bożonarodzeniowa
kolacja odbywa się zazwyczaj już po
mszy, tzw. pasterce. Le Réveillon, bo
tak nazywają Francuzi świąteczną
kolację, składa się z różnych dań w
zależności od regionu Francji np.:
serwuje się gęś czy podaje gryczane
naleśniki polane kwaśną śmietaną.
Popularny jest również indyk, kasztany i ostrygi. Boże Narodzenie nie
może się obejść bez tradycyjnego
deseru Bûche de Noël (dosłownie
świąteczna kłoda), które do złudzenia
przypomina polską roladę. We Francji dzieci wierzą, że to mały Jezus
przynosi im prezenty, które w wigilijną noc wkłada do bucików ustawionych przy kominku.

Bûche de Noël

WŁOCHY
We Włoszech Święta Bożego Narodzenia mają tysiącletnią tradycję.
Włosi wysyłają wiele kartek z życzeniami do rodziny i przyjaciół. 24
grudnia obchodzona jest Wigilia uroczysta kolacja, podczas której
jedzone są typowe włoskie ciasta penettone i pandoro, a także nugat,
migdały i orzechy laskowe. Ludzie
rozdają sobie prezenty, a następnie
biorą udział w pasterce. W każdym
włoskim domu najważniejszym
świątecznym atrybutem jest szopka.
Szopki budowane są w kościołach,
mieszkaniach, placach, czy nawet
klatkach schodowych.
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I WEBINAR INSPIRACYJNY
GIRLS GO STEM

swoje życie.

18 listopada 2014 odbyły się w naszej hali Mistrzostwa Miasta Ełku
Szkół Gimnazjalnych w Siatkówce
Dziewcząt. Dziewczyny wywalczyły
III miejsce. Natomiast 25 listopada
2014 w naszej szkole odbyły się
również Mistrzostwa Miasta Ełku
Szkół Gimnazjalnych w Siatkówce
Chłopców. Nasi panowie walczyli
jak lwy i tylko minimalną ilością
Przedstawienie zostało przygotowa- punktów przegraliśmy mecz o II
ne przez uczniów klasy Ia oraz IIIf miejsce, zajmując miejsce III.
pod kierunkiem pani Eweliny Koniecko i pani Danuty Nawrockiej, z
ogromną pomocą pani Małgorzaty
Urbanowicz oraz Barbary Kiluk –
Dońkowskiej. Oprawę muzyczną
spektaklu przygotowała pani Ewa
Awramik- widzowie mogli posłuchać oryginalnych wersji kolęd w
wykonaniu uczniów z zespołu Pryma.

4 grudnia 2014 o 9.30 nasze gimnazjum, jako jedne z pierwszych w kraju
miało możliwość uczestniczenia w
webinarze skierowanym do gimnazjalistek. Female Role Model – wspaniałe kobiety, które zbudowały kariery w
nauce i branży technologicznej dzieliły się swoja pasją i pomysłami na życie z uczennicami wybranych szkół w
całej Polsce. Zachęcały je do zainteresowania się światem STEM, odwagi
wymyślania nowych idei i „mierzenia
wysoko” w różnych dziedzinach życia. Podczas webinaru wystąpiły:
p. Krystyna Boczkowska - Prezes Bosch Sp. z o.o. oraz p. Dominika Bettman - Prezes
ds.
Finansowych Siemens Sp. z o.o.. Dziewczyny
są zdolne i mierzą wysoko, tylko potrzebują inspiracji. Im wcześniej tym
lepiej. W webinarze uczestniczyły
uczennice klasy II a pod opieką p.
Barbary Kiluk – Dońkowskiej.
Transmisję można było oglądać na
żywo w Internecie. Projekt realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji i z
Instytutem Łączności.
Serdecznie dziękujemy pani dyrektor
Ełckiego Centrum Kultury za udostępnienie sali „Zebra” oraz wszystWSPÓŁCZESNA WERSJA
kim pracownikom za pomoc i życzJASEŁEK
liwość.
Dnia 17 grudnia w Ełckim Centrum
JESTEŚMY Z WAS DUMNI
Kultury odbyło się przedstawienie,
będące uwspółcześnioną wersją jase- Nasza szkoła pełna jest zdolnych
łek.
ludzi. Angażujemy się w działalność
Można było w nim zaobserwować charytatywną i artystyczną, ale mowiele środowisk, w których od warto- żemy pochwalić się też niesamowiści chrześcijańskich ważniejsze oka- tymi osiągnięciami sportowymi.
zały się: pieniądze, drogie ubrania, W ramach Szkolnego Związku Spor„lansowanie się”, kariera czy używki. towego za nami zasłużone miejsca na
Święty Józef nie znalazł tam współ- podium. 27.11.2014 roku odbyły się
czucia ani miejsca na nocleg dla żony Międzygimnazjalne Zawody Płyoraz mającego się narodzić Jezusa. wackie Dziewcząt i Chłopców. Po
Pomocy użyczyli mu ludzie najbied- bardzo wyrównanej rywalizacji zaniejsi- pozbawieni domu i majątku, równo dziewczęta, jak i chłopcy zalecz zdolni do pomocy i solidarności. jęli 3 miejsce.
W finalnej scenie wszyscy bohaterowie przybyli do żłóbka, by oddać MISTRZOSTWA MIASTA EŁKU
cześć nowonarodzonemu Bogu, który SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH W
pomógł im zmienić >>
SIATKÓWCE
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MIĘDZYGIMNAZJALNY
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

24.11.2014 odbyły się kolejne rozgrywki, tym razem Międzygimnazjalny Turniej Tenisa Stołowego w
ramach Szkolnego Związku Sportowego. Chłopcy zajęli III miejsce, a
dziewczyny IV miejsce. To lepiej
niż w zeszłym roku!

PIŁKA RĘCZNA

13.11.
2014
dziewczęta
i
14.11.2014 chłopcy- uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w
Międzygimnazjalnych Rozgrywkach
w Piłkę Ręczną.
Chłopcy uplasowali się na III miejscu, z kolei dziewczęta musiały
uznać wyższość miejsca jedynie
Gimnazjum nr 2, zajmując II miejsce.
PIŁKA NOŻNA

Kolejny międzygimnazjalny turniej
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za nami. Tym razem były to rozgrywki w ramach SZZS w piłkę nożną chłopców 23.10.2014 i 5.11.2014
dziewcząt. Naszym dziewczętom nie
dopisało szczęście i zajęły czwarte
miejsce, natomiast chłopcy uplasowali się na podium na miejscu III.
Widzimy Wasze zaangażowanie i
umiejętności.

SZTAFETOWE BIEGI
PRZEŁAJOWE

30 września 2014 r. w sztafetowych
biegach przełajowych, które odbyły
się na Plaży Miejskiej dzielnie rywalizowali uczniowie ełckich szkół
gimnazjalnych w kategorii dziewcząt
na dystansie 800m i chłopców na
dystansie 1000m. Zajęliśmy w kategorii : chłopców IV miejsce, a
MISTRZOSTWA MIASTA EŁKU W dziewcząt III miejsce.
KOSZYKÓWKĘ

22 i 29 października odbyły się Mistrzostwa Miasta Ełku Szkół Gimnazjalnych w koszykówce dziewcząt i
chłopców, w których zmierzyły się
drużyny wszystkich ełckich gimnazjów. Nasze dziewczęta zajęły III
miejsce, a chłopcy IV miejsce. Zarówno zawodniczki, jak i zawodnicy
naszej szkoły wykazali się wysokimi
umiejętnościami.

Wszystkim uczestnikom zawodów
serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych
sukcesów
w
sporcie! Jesteśmy z Was dumni.

Centrum Kultury odbyły się koncerty
i licytacje.
W całej Polsce tego cudownego dnia
zebrano około 40 milionów złotych.
Jest to wynik lepszy niż rok temu.
WOŚP jest to bardzo szlachetna i
piękna akcja, dzięki której wiele
szpitali i ośrodków zdrowia jest lepiej wyposażonych. Powinna trwać
jak najdłużej. Miejmy nadzieję, że
przetrwa jeszcze kolejne prawie
ćwierć wieku. Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy miała być jednorazową akcją, która przetrwała już
bardzo wiele lat. Podczas 1. finału
WOŚP
zebrano
równowartość
1535440,68 dolarów. Po takim sukcesie główny organizator akcji- Jurek
Owsiak uznał, że ciąg dalszy musi
nastąpić. Nie licząc pieniędzy zebranych podczas tegorocznej edycji,
zebrano łącznie około 190 milionów
dolarów.

DLA NAJMŁODSZYCH
I NAJSTARSZYCH
"Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach
pediatrycznych i onkologicznych
oraz dla godnej opieki medycznej
seniorów"- oto tytuł 23. finału Wiel„BIEG PAPIESKI”
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. ZDROWIE UKRYTE
Uczniowie naszego gimnazjum są Wolontariusze WOŚP 11.01.2015 r. W KOLORACH
bardzo wszechstronni. 16 X 2014 r. po raz kolejny wyruszyli na ulice Spożywanie posiłków nie sprawia
pokazali swoją szybkość i wytrzyma- miast.
nam przyjemności, gdy nie wyglądałość podczas Mistrzostw Miasta Ełku
ją one efektownie. Jeśli masz dość
w Biegach Przełajowych Dziewcząt i
nudnych posiłków, pomaluj swój „
Chłopców tzw. „Bieg Papieski”. W
kulinarny świat” i sięgnij po
kwalifikacji ogólnej nasze gimnaKOLOROWĄ DIETĘ. To wspaniały
zjum uplasowało się: I miejsce w
sposób na urozmaicenie jedzenia i
kategorii chłopców i IV miejsce w
zdrowe odżywianie. W barwach wakategorii dziewcząt.
rzyw
i owoców tkwi wielka
moc. Dzięki nim nabierasz energii,
zdrowo wyglądasz i masz lepsze
samopoczucie.
CZERWONY
Do tej grupy zaliczamy pomidory,
arbuzy, różowe grejpfruty. Pomagają
W Ełku podczas tej jakże pięknej one w oczyszczaniu organizmu. Poakcji dla najmłodszych i najstarszych nadto zmniejszają ryzyko chorób
zebrano 37 tysięcy 800 złotych. układu krążenia oraz nowotworów.
Oprócz tego, że wolontariusze od Pamiętaj, że przetwory lub soki podgodziny 8.00 chodzili po ulicach z dane obróbce termicznej są lepiej
puszkami, to również w Ełckim >>> przyswajalne, dlatego jedz więcej
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gotowanych warzyw i owoców.
ŻÓŁTY
W skład tej grupy wchodzą ananasy,
banany, kukurydza, gruszki, żółta
papryka. Pobudzają gruczoły wydzielające soki trawienne. Odtruwają
wątrobę i wzmacniają żołądek.
Chronią przed chorobami oczu ,np.
zaćmą.
ZIELONY
Są to warzywa i owoce tj. kiwi, winogrona, ogórek, cykoria, por, kapusta, zielone szparagi. Zapobiegają
nowotworom, działają bakteriobójczo, oczyszczają organizm ze szkodliwych
substancji.
FIOLETOWY
W grupie fioletowej znajdują się
bakłażany, jagody, jeżyny, czerwona
kapusta, borówki, buraki. Działają
przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, poprawiają pamięć, obniżają
ciśnienie krwi. Pomagają również w
odchudzaniu.
RÓŻOWY
Zaliczamy tu maliny, różowe renklody, rzodkiewki, czerwoną cebulę.
Zapobiegają one nadmiernej nerwowości, ułatwiają osiągnięcie psychicznej
równowagi.

POMARAŃCZOWY
W tej grupie występują pomarańcze,
marchew, mango, dynie. Wzmacniają układ odpornościowy oraz wzrok.
Niestety pomarańczowa barwa pobudza apetyt, dlatego staraj się nie
nosić ubrań w tym kolorze lub nie
przebywać w pomieszczeniach o
takiej
barwie
podczas
diety.
Pamiętajmy! Taka kolorowa „bomba” na talerzu jest skuteczną tarczą
ochronną naszego organizmu, dlatego obok kawałka zdrowego białka i
pełnoziarnistych
węglowodanów
połóżmy różnokolorową górę >>>
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warzyw. Dzięki temu będzie Piec w temperaturze 160 stopni
SMACZNIE,
ZDROWO, przez około 50 minut. Wyjąć z pieKOLOROWO.
karnika, przestudzić przez 10 minut
A oto kilka kolorowych przepisów.
(najpierw nie wyjmować ciasta z
formy, następnie studzić np. na kartBłyskawiczny przepis na czerwony ce, bądź papierze do pieczenia)
koktajl oczyszczający:
Składniki:
Sałatka „zielona”:
- 1/3 świeżego buraka
Składniki:
- 2 jabłka
- pół opakowania świeżego szpinaku
- 1 ogórek
(liście)
- ½ grejpfruta (bądź pomarańczy, - 1 opakowanie greckiego sosu sałatgdy ktoś nie lubi gorzkiego posmaku kowego
grejpfruta)
- pół opakowania rukoli
- kilka kostek lodu
- 1 ząbek czosnku
Przygotowanie: Wszystkie składniki - 1 zielony ogórek
należy obrać (oprócz kostek lodu - 3 łyżki oliwek zielonych
oczywiście  ), drobno pokroić i - 1 opakowanie sera feta
zblendować.
- 1 łyżeczka oregano
- 3 łyżki oliwy z oliwek
Babka bananowo-cytrynowa
Składniki:
Przygotowanie:
- 230 g masła
Przygotuj sos sałatkowy dodając do
- pół szklanki drobnego cukru do niego posiekany czosnek . Oliwki
wypieków (lub mniej)
pokrój w krążki. Ogórka przekrój
- 4 duże jajka
wzdłuż na pół, a następnie w cienkie
- skórka otarta 1 ekologicznej cytry- plasterki, tak aby powstały małe
ny
„trójkąciki”. Szpinak porwij na
- 2 łyżki soku z cytryny
mniejsze kawałki. Wymieszaj deli- 1 szklanka bananowego napoju katnie wszystkie składniki sałatki
typu nesquik (proszku)
wraz z sosem i przełóż do czystej
- 3 szklanki mąki pszennej tortowej
salaterki. Na wierzchu ułóż pokrojo- 1 i 1/4 szklanki mleka
ny w kostkę ser feta i oprósz suszo- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
nym oregano.
Przygotowanie:
Mąkę przesiać z proszkiem do pieczenia. W misce utrzeć masło z cukrem. Wsypać szklankę bananowego
proszku, 1/4 szklanki mleka i utrzeć
(bądź zmiksować) do całkowitego
rozpuszczenia się proszku. Po kolei
dodawać jajka, ucierając każde z
osobna do połączenia się z masą.
Dodać sok i skórkę z cytryny, następnie zmiksować. Dodać przesiane
suche składniki (dodawać na zmianę
z pozostałą 1 szklanką mleka, najlepiej w „trzech turach”) - delikatnie
wymieszać, do momentu połączenia
się składników.
Formę na babkę o pojemności ok. 2
litrów wysmarować masłem, oprószyć mąką. Przełożyć do niej ciasto.
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Pierogi z jagodami
Składniki:
- 2 szklanki przesianej mąki
- łyżeczka cukru
- jajko
- odrobina oleju
- sól
- przegotowana i przestudzona woda
(trochę ponad pół szklanki)
- jagody
- cukier
- śmietana przyprawiona cukrem
waniliowym
- jagody (ok. 2,5 szklanki) posypane
dwiema łyżkami cukru.
Przygotowanie:
Do mąki dodaj po łyżeczce soli i
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oleju, następnie wbij jajko. Dodając
po odrobinie ciepłej wody (łącznie
nieco ponad połowa szklanki), wyrabiaj ciasto. Następnie pozostaw je na
kilkanaście minut pod ściereczką
(najlepiej lnianą). Po kilkunastu minutach przekrój i rozwałkuj ciasto.
Przy pomocy szklanki wytnij kółeczka, na każde z nich nałóż jagody
i dokładnie sklej brzegi pierogów. W
garnku zagotuj wodę z odrobiną soli
i oleju. Wrzuć do niej pierogi z jagodami, gdy wypłyną, odczekaj 2-3
minuty i wyjmij je (najlepiej łyżką
cedzakową). Wyłóż na talerz i polej
śmietaną z cukrem waniliowym.
(Źródła:
www.poezja-smaku.pl;
www.mojewypieki.com; www.przepisy.pl)

Czarna strefa
biblioteka
POLECAMY

Spóźnia się samolot, ktoś wyjeżdża,
pojawia się dziecko, miłosny list nie
KOŁO RATUNKOWE
zostaje dostarczony. Jakby cały świat
chciał powstrzymać tę wielką miłość Jeśli masz gorszy dzień albo po prostu nie miałeś możliwości przygotoPo lekturze tej książki przekonamy wać się do lekcji i kombinujesz, jaksię, że przyjaźń damsko-męska ist- by tu uniknąć odpowiedzi przy tablinieje… przynajmniej do pierwszego cy, nie musisz się martwić. Redakcja
pocałunku, że zauroczenie z czasów gazetki przychodzi Ci z pomocą.
szkolnych może okazać się praw- Wystarczy, że zakupisz najnowszy
dziwym, silnym uczuciem i że cza- numer gazetki, rozwiążesz dwie zasem warto poczekać na spełnienie gadki logiczne, wypełnisz poprawnie
marzeń.
kupon ze strony 11 i dostarczysz go
opiekunkom redakcji gazetki do
Jedyna szansa
końca lutego.
Harlan Coben
Chirurg plastyczny zostaje postrzelony we własnym domu. Po przebudzeniu w szpitalu dowiaduje się, że
jego żona nie żyje, a sześciomiesięczna córka zniknęła. Lekarz płaci
okup, którego zażądali porywacze,
ale dziecko nie wraca do domu.
Śledztwo po 18. miesiącach utyka w
martwym punkcie.
Zagadka nr 1.

Love, Rosie
(dawniej Na końcu tęczy)
Cecelia Ahern
Alex i Rosie są przyjaciółmi… i
chyba właśnie na tym polega ich
problem. Są razem od dzieciństwa,
bawią się, siedzą w jednej szkolnej
ławce, chodzą na imprezy, zwierzają
się ze swoich problemów… i kochają. Lecz nie do końca są tego świadomi. Za każdym razem, gdy w ich
życiu ma nastąpić ten ważny moment
wyznania uczuć, coś się psuje.!

Gimzetka

W każdym ze słów zamień jedna
literę, aby utworzyć sześć nazw ryb?
KUM,
SOFA,
DESZCZ,
SZYNKA,
KAPA,
PANDA
Zagadka nr 2.
Książka jest napisana z punktu wi- Jaka liczba powinna zastąpić znak
dzenia głównego bohatera, Marca. zapytania?
Poznajemy jego odczucia po stracie
żony i córki. Za wszelką cenę chciał
odzyskać swoje dziecko. Jednak nie
58
62
17
wszystko szło zgodnie z planem.
"Jedyna szansa" trzyma w napięciu
od początku do końca. Niesamowite
zwroty akcji są największym plusem.
39
45
86
Nawet dla najbardziej bystrych „detektywów” zakończenie książki będzie szokujące. Wszystkie szczegóły
21
73
?
są tak dopracowane, że czytelnik w
jednej chwili zapomni o otaczającym
go świecie.
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CO JEST GRANE
Sen o Warszawie

niesie się chóralny śpiew kibiców:
"Mam tak samo jak ty, miasto moje a
w nim: najpiękniejszy mój świat,
najpiękniejsze dni…"). Fani muzyka
przypomną sobie jego najważniejsze
przeboje, a starsi widzowie – własną
młodość. źródło Eck.elk.pl

21 stycznia 2015r. (środa)
Miejsce: sala kinowa
Godzina : 17.00 (czas trwania filmu:
Whiplash
104min.)
26-28 stycznia 2015r.
Bilety: 5/10zł (60+/pozostali)
Miejsce: sala kinowa
Godzina: 19.00 (czas trwania filmu:
105min.)
Bilety: 15zł
Andrew (Miles Teller) jest utalentowanym młodym perkusistą, uczniem
konserwatorium muzycznego na
"Sen o Warszawie" w reżyserii Manhattanie. Chłopak marzy o wielKrzysztofa Magowskiego, to pierw- kiej karierze. Aby zrealizować plany,
szy duży film biograficzny o Cze- postanawia dołączyć do szkolnej
sławie Niemenie, piosenkarzu, kom- orkiestry jazzowej prowadzonej
okrutnego
nauczyciela
pozytorze i multiinstrumentaliście, przez
ikonie polskiej muzyki rozrywkowej. Terence'a Fletchera (J.K. Simmons),
Okazją do jego realizacji stała się 10. który często wyładowuje swoje frurocznica śmierci charyzmatycznego stracje na uczniach. Pod kierunkiem
artysty, zmarłego w styczniu 2004 bezwzględnego Fletchera, Andrew
roku. W filmie wykorzystano wiele zaczyna dążyć do doskonałości za
nieznanych dotąd materiałów archi- wszelką cenę - nawet własnego
walnych, które rzucają nowe światło człowieczeństwa. źródło Eck.elk.pl
na życie Niemena. Opowiadają o
nim barwnie członkowie jego rodziny, zaprzyjaźnieni muzycy, krytycy,
dziennikarze muzyczni - w sumie
ponad 50 osób - a wszystko to na tle
meandrów polityki kulturalnej PRLu, odpowiedzialnej za zmienne losy
jego kariery i recepcji jego twórczości w zależności od sympatii ówczesnych władz i krytyki. Film jest bogato ilustrowany muzyką Niemena,
wybranego w 1999 roku w plebiscycie tygodnika "Polityka" na wykonawcę wszech czasów. Był człowiekiem-instytucją, jednym z nielicznych, którzy tworzyli nieprzerwanie
dla czterech generacji Polaków. Jego
twórczość nie tylko tworzy kanon
polskiej piosenki i stanowi nieustającą inspirację dla młodszych artystów,
a muzykę rozrywkową podniosła do
rangi prawdziwej sztuki, ale i wrosła
w polską kulturę popularną (film
Magowskiego otwiera scena, gdy
znad stadionu klubu Legia Warszawa
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Któż nie zaopiekowałby się małym
sympatycznym misiem siedzącym
samotnie na wielkim dworcu kolejowym? Państwo Brown z dziećmi
bez wahania przygarnęli uroczego
niedźwiadka w czerwonym kapeluszu i.... odtąd już nic nie było jak
dawniej. Do Londynu Miś Paddington przybył w tajemniczy sposób aż
z Peru, ale ta podróż to dopiero początek przygód niezwykłego zwierzaka. Spokojne życie Jonathana
Browna i jego siostry będzie teraz
pełne nie tylko prześmiesznych sytuacji, ale i niesamowitych, magicznych zdarzeń. źródło Eck.elk.pl

Enej i Poparzeni Kawą Trzy

Paddington
2-8 luty 2015r.
Miejsce: sala kinowa
Czas trwania filmu: 95min.
Bilety: 12zł
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22 luty 2015r. (niedziela)
Godzina: 19:00
Bilety: 30/40zł (przedsprzedaż/w
dniu koncertu)
Miejsce: sala ZEBRA
Pod koniec lutego 2015 roku zespoły
Enej i Poparzeni Kawą Trzy ruszają
w kolejną trasę koncertową! Podróżując po całej Polsce wraz ze swoją
muzyką zaprzyjaźnione grupy dotrą
do największych miast naszego kraju, by wystąpić na scenach najważniejszych i najbardziej znanych klubów muzycznych. Widzowie którzy
mieli okazję pojawić na koncercie
zespołów doskonale wiedzą czego
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się spodziewać, lecz tym razem widowisko będzie jeszcze bardziej
energetyczne i żywiołowe jednocześnie częściej odwołujące się do słowiańskiej liryki. Stoi za tym nowy
album zespołu Enej nad którym muzycy właśnie kończą pracę, planując
jej wydanie na luty 2015 roku. Enej
na koncertach zaprezentuje zupełnie
nowy materiał niezapominając o
starych przebojach. Wszystkim którzy nie mieli jeszcze okazji słuchać
na żywo pełnych inteligentnego humoru piosenek PK3 i wyjątkowej,
polsko-ukraińskiej twórczości grupy
Enej można gorąco polecić jeden z
koncertów trasy, z pewnością nikt się
nie zawiedzie. Oba Zespoły na jednej
scenie tworzą widowisko, którego
widzowie długo nie zapomną ze
względu na niezwykłą muzykę jak i
zabawę, której już teraz można pozazdrościć. Źródło Eck.elk.pl

Fotografie/ Zdzisław Beksiński
Zdzisław Beksiński urodził się 24
lutego 1929 r. w Sanoku. Tutaj też
kończył gimnazjum i liceum. W roku
1947 rozpoczął studia na Wydziale
Architektury Politechniki Krakowskiej. Po ich ukończeniu w 1952 r.,
zobowiązany nakazem pracy, musiał
pozostać najpierw w Krakowie, potem przenieść się do Rzeszowa, by w
1955 r. powrócić do Sanoka. W rodzinnym mieście uprawia fotografikę, okazując się samodzielnym i nowatorskim twórcą, wyprzedzając
wiele odkryć awangardy europejskiej. Dorobek fotograficzny zamyka
serią fotomontaży polegających na
zestawieniu różnych fotografii, nie
mających ze sobą uchwytnego
związku. Jeszcze pracując w Rzeszowie zaczyna dużo rysować. W
Sanoku tworzy rzeźby pełnoplastyczne i reliefy. Uprawia abstrakcję,
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która dominuje wówczas w sztuce
światowej, a w Polsce staje się najsilniejszą reakcją na narzucany socrealizm. W twórczości abstrakcyjnej Beksiński również idzie własną
drogą, odległą od dominującego taszyzmu.
Źródło Eck.elk.pl
wystawa czynna do 1 marca,
codziennie do godziny 19:00
wstęp wolny

czerpaliśmy od niego na wielogodzinnych próbach. Nie ukrywam
jednak mojego podziwu dla aktorów,
od których przygotowanie spektaklu
wymagało wielu poświęceń. Cieszę
się z naszego sukcesu, że skleiliśmy
wszystkie sceny, nad którymi pracowaliśmy 3 miesiące w niecałe dwa
tygodnie. Wielkie brawa należą sie
także publiczności, która oglądała z
zaciekawieniem sztukę, oraz której
nie zabrakło na naszych występach.
G: Jakie wrażenia towarzyszyły Tobie po pierwszych realizacjach spektaklu?

ZIEMIA OBIECANA
„Ziemia Obiecana” to spektakl opowiadający o niezwykłych losach
Mojżesza oraz o sensacyjnej wręcz
historii wyjścia Izraela z niewoli
Egiptu. Te biblijne wydarzenia posiadają głęboki wymiar uniwersalny i
są metaforą historii każdego człowieka, jego spotkania z Bogiem i
niewyobrażalnych cudów wyzwolenia, jakich Bóg dokonuje w naszym
życiu.
Na pomysł wystawienia takiej sztuki
wpadł pan Piotr Kowalewski, reżyser
spektaklu. Na deskach Ełckiego
Centrum Kultury występuje wielu
naszych znajomych, w tym naszych
uczniów, którzy wcześniej musieli
przejść casting, by móc zagrać w
przedstawieniu.

W. K.: W dniu premiery byliśmy z
siebie bardzo dumni. Po kilku wystawionych sztukach dostrzegliśmy z
ekipą, że gramy coraz lepiej. Każdy
wkłada w grę więcej emocji i bardziej zagłębia się w swoją rolę, zostawiając na scenie "kawałek siebie".
Wzbogacamy się także o różne doświadczenia, omawiając nasze pomyłki, których jest stosunkowo niewiele.
G: Jak zareagowali Twoi znajomi na
Twój udział w tej sztuce?

W. K.: Na początku byli zdziwieni,
że chce mi się tyle nad tym pracować. Po pewnym czasie usłyszałem
od kolegi " jednak teatr to dobra ,
chociażby na wypełnienie czasu...
można się jeszcze zapisać?" Niestety
termin zapisów dawno minął. Kiedy
zagraliśmy parę spektakli, znajomi
Jednym z aktorów jest Wojciech gratulowali mi, mówiąc, że dotarłem
Kowalewski, który udzielił nam w końcu do celu.
krótkiego wywiadu, o tym jak przebiegały próby oraz o tym, jakie wrażenia towarzyszą im przy obecnych
występach.
Gimzetka: Co na Tobie najbardziej
wywarło wrażenie ?
G: Czy dzisiaj młodzież odnajduje
Wojciech Kowalewski: Najbardziej się w spektaklach tak bardzo osadzowrażenie wywarła na mnie cierpli- nych w Piśmie Świętym?
wość naszego reżysera Piotra Kowalewskiego oraz energia, którą >>>
W. K.: Co prawda spektakl jest o
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tematyce biblijnej, czasem nazywany
jest nawet katechezą. Każdą scenę
można analizować i upodabniać do
życia człowieka, ponieważ wszyscy
popełniamy błędy, ponosimy jakieś
porażki, mamy chwile zwątpienia.
Myślę, że młodzież, podejmując się
pracy nad tego rodzaju sztuką, chce
pokazać, że coś potrafi, jest wartościowa. Udowadnia, że jeżeli ma się
chęci, to nic nie jest przeszkodą.
„Ziemia Obiecana” jest również
ogromnym wyzwaniem reżysersko –
scenograficznym. Jak wiarygodnie
ukazać na deskach teatru cudowne
przejście Izraelitów po dnie rozstąpionego Morza Czerwonego? Jak
przekonująco pokazać zalanie wojsk
egipskich przez fale, które były posłuszne Bogu i jego słudze Mojżeszowi?

dnia, podczas wygłupów jej i przyjaciół, Carter trafia do aresztu. Tam
dowiaduje się, że gdy była mała,
została porwana, a jej biologiczni
rodzice czekają tuż za drzwiami.

Motive
Serial ukazuje sprawy morderstwa z
zupełnie innej pespektywy. Od samego początku wiemy, kim jest ofiara oraz zabójca. Konkretnie skupiamy się na motywie zbrodni, która
ukazana jest w formie retrospekcji.

- Pozdrawiam Krzyśka Różańskiego!
- Gorąco pozdrawiam Jaśka, Rzym,
Cebulę, Wysoką, Jankosia, Daszka i
Żyłę!!! :***
- Pozdrwiam Natalię Sulewską Wercia :))
- Pzdr dla Magdaleny Słowikowskiej
- Pozdrawiam Julię Sienkiewicz
- Pozdrawiam Julcię Sienkiewicz
- Pozdrawiamy Szymona Rosińskiego
- Pozdrawiamy serdecznie Piotrka
- Pozdro dla Kuby Wiśniewskiego
- Pozdro dla wszystkich chłopaków z
2A
- Serdecznie pozdrawiam całą klasę
1F
- Pozdrawiam Pula, Kała, Nowaczka,
Chubreda, Piluta, Wisienkę i Jawora!

Musicie sami się przekonać! To naprawdę spektakl godny polecenia.
Nie pożałujecie! Nasza szkoła wybiera się w środę na 9.00. Cena biletu
– 15 zł.

TASIEMCE
How To Get Away With Murder
Jest to kolejny amerykański serial
prawniczy. Bohaterami są studenci
prawa oraz ich mentorka znakomita
prawniczka karna Annalise Keating.
Zostają oni uwikłani w morderstwo,
które zszokuje cały uniwersytet oraz
diametralnie zmieni ich życie.

Finding Carter
Akcja serialu skupia się na nastoletniej Carter, która prowadzi szczęśliwe życie, mieszkając z matką wychowującą ją samotnie. Pewnego >>

Gimzetka

Kto, co, komu :D ?
- Pozdrowienia od klasy 1D dla całej
szkoły!
- Gorące uściski dla p. Andrzeja Kuczyńskiego od kolonii!
- Pozdrawiam Patrycję Sokołowską i
Paulinę Weber z klasy Ic
- Pozdrawiam Sandrę Ginter
- Pzdr dla RYBAGDYBA!!! <3
- Serdeczne pozdrowienia dla Agaty
Zięby
- Pozdrawiam Adę :))
- Pozdro dla Magdy z 3c
- Pozdrowienia dla Kingi Kuklińskiej
<3
- Pozdrawiam Mateusza Nerkę
- Pozdrawiam Natalię Jasińską!!
- Pozdrowienia dla Ani Bałdygi :*
- Klasa 1E serdecznie pozdrawia p.
Marię Namiotkiewicz
- Pozdrawiam Murarza i Bondyre
oraz Pachuca ;D
- Uściski dla Klaudii Biwojno! :*
- Pozdro dla Klaudii Wielgat
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ROZRYWKA
REBUSY
1.

2.

3.

Pytania:
1. Słodkości kładzione do ciasta. Można je spotkać także w niektórych czekoladach.
2. Ozdoba na świąteczne drzewko.
3. Leżało w nim dzieciątko w stajence.
4. Leży pod świątecznym drzewkiem.
5. Świąteczne drzewko.
6. Msza święta odbywająca się w Wigilię około północy.
7. Twoi najbliżsi.
8. Kładziemy je pod świąteczny obrus.
9. Betlejemska.
10. W tę magiczną noc przemawiają ludzkim głosem.
11. Łamiesz się nim podczas wigilijnej wieczerzy.
12. Powóz Mikołaja.
13. Ciągną Mikołaja i jego powóz.
14. Imię Bożego dzieciątka.

4.

Bank kawałów
Co robi kierowca, gdy jest zimno?
- Siedzi w golfie.

Jak walczą elektrycy?
- W zwarciu.

W jaki sposób informują się chemicy?
- Dają sobie cynk.

Co robi 9.50 w portfelu?
- Ledwo dycha.

Żona do męża:
-Wiesz, dziś jak przechodziłam w
przedpokoju, to zegar spadł tuż za
mną!
Mąż: Zawsze sie spoźniał...

Jak nazywa się woda ze studni? Jaka epoka jest najbardziej lubiana
- Studniówka.
przez optymistów?
- Pozytywizm.
Jakie jest najgorsze połączenie chorób?
- Alzheimer i biegunka- bo biegniesz, ale nie wiesz dokąd
Redakcja: Kinga Kuklińska, Natalia Jasińska, Adrianna Lenart,

STOPKA REDAKCYJNA

Co
robi
- Nasionka.

Gimzetka

mokre

ziarno?

Klaudia
Gątowska, Agata Zięba,
Wiktoria Sokołowka, Sandra Długołęcka,
Patrycja Cybulska, Kuba Dmochowski, Wiktoria Świderska, Katarzyna
Gorajewska, Amelia Olszewska, Karolina Żylińska, Zuzanna Wysocka,
Klaudia
Pankratiew,
Arleta
Garbowicz,
Filip
Dybikowski.
Opiekunowie gazetki: Barbara Kiluk – Dońkowska, Katarzyna Łukaszewicz.
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