Nr 4 kwiecień/czerwiec 2015

Nakład 60 egz.

cena 50 gr

GAZETKA SZKOLNA REDAGOWANA PRZEZ UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W EŁKU

CZYJE IMIĘ BĘDZIE
NOSIĆ NASZA SZKOŁA?
Uczniowie naszego gimnazjum długo się
zastanawiali nad wyborem odpowiedniego kandydata na patrona naszej szkoły.
Mieli trudne zadanie, ponieważ wszystkie osoby, na które mogliśmy głosować,
zrobili bardzo dużo dla naszego kraju. 29
POMÓŻ
kwietnia 2015r. na godzinie wychowawczej wszyscy uczniowie wraz z swoimi
MATEUSZOWI
nauczycielami oraz administracją szkoły
„Pamiętaj, to Ty jesteś jedyną
oddali głos w szkolnych wyborach.
szansą na życie. Twoja mała pomoc, może być całym życiem!” –
apeluje Mateusz. Przyjdź 14
czerwca 2015 pod Bramę Mazur
- Plac Miejski 1, Ełk i ….
więcej na str. 14 »

» Co jest grane?
» Czarna strefa - biblioteka
» Kto, co, komu ?

» Witaminowa bomba
» Wakacyjny poradnik
» Ważne dla Polaków
» Szkoła na antenie
» Kto to jest Smętek?
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PREZENTACJA
PROJEKTÓW
EDUKACYJNYCH

..więcej na str. 7»

» Szkolny mistrz ortografii
» Trzymaj formę

więcej na str. 6»

W środę - 27 maja uczniowie klas
drugich prezentowali, na korytarzach naszej szkoły, rezultaty swojej kilkumiesięcznej pracy w ramach projektów edukacyjnych.
Efektem było powstanie kilkunastu
prac wykonanych w postaci:

PONADTO W NUMERZE

» Bank kawałów

X MIĘDZYGIMNAZJALNY
KONKURS PIOSENKI
NIEMIECKOJĘZYCZNEJ
15 maja o godzinie 10 w sali Ełckiego Centrum Kultury odbył się po raz
dziesiąty Międzygimnazjalny Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej.
Celem konkursu jest propagowanie ..

O PIÓRO DYREKTORA
SZKOŁY
Teleturnieje od wielu lat zdobywają wielką popularność. Lubimy rywalizować i sprawdzać
się w wielu dziedzinach. Nasza
szkoła również daje uczniom
taką możliwość. To wszystko
za sprawą konkursu, który wzorowany jest na teleturnieju "Jeden z dziesięciu", lecz zamiast…
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CZYJE IMIĘ BĘDZIE
NOSIĆ NASZA
SZKOŁA?
Uczniowie naszego gimnazjum długo
się zastanawiali nad wyborem odpowiedniego kandydata na patrona naszej szkoły. Mieli trudne zadanie,
ponieważ wszystkie osoby, na które
mogliśmy głosować, zrobili bardzo
dużo dla naszego kraju. 29 kwietnia
2015r. na godzinie wychowawczej
wszyscy uczniowie wraz z swoimi
nauczycielami oraz administracją
szkoły oddali głos w szkolnych wyborach. W ich wyniku patronem naszej szkoły została Danuta Siedzikówna " Inka", która uzyskała 157
głosów.

Drugie miejsce zajął Mikołaj Kopernik- 121 głosów. Na następnych
miejscach znaleźli się: Wisława
Szymborska- 56 głosów, Maria Skłodowska- Curie- 26 głosów oraz Czesław Miłosz- 9 głosów.
Danuta Siedzikówna “Inka” - sanitariuszka zgrupowania mjr. Łupaszki
Okręgu wileńskiego Armii Krajowej,
stracona niewinnie w wieku niespełna 18 lat w Gdańsku w 1946r.
Urodziła się 3 września 1928 roku w
miejscowości Guszczewina na Podlasiu, leżącej do 1939 roku w granicach
powiatu Bielsk Podlaski. Jej ojciec
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był leśniczym w Olchówce k. Narewki.
Dzieciństwo i okres wczesnej młodości Danusi Siedzikówny były ściśle
związane z piękną ziemią podlaską.
Tu stawiała pod okiem matki swoje
pierwsze życiowe kroki, tu kształtowała się jej miłość do Ojczyzny.
Okres dzieciństwa upłynął Danucie
Siedzikównie w rodzinnej Olchówce,
w której mieszkała do 1939 roku.
Wychowywała się w rodzinie o
ugruntowanych tradycjach patriotycznych. Siedzikowie był to typowy
ród szlachecki wywodzący się z Podlasia. W rodzinie przykładano dużą
wagę do tradycji patriotycznych i
edukacji
dzieci.
Ojciec Danusi, Wacław studiował w
Petersburgu. Jako dziewiętnastoletni
student został zesłany w 1913 roku
na Syberię za działalność w konspiracji niepodległościowej. Do Polski
powrócił dopiero w 1926 roku, po 13
latach zesłania, korzystając z dokumentów nieżyjącego syna polskich
zesłańców. Został leśniczym w Olchówce koło Narewki, do której
przeprowadziła się cała rodzina.
Matką Danusi była Eugenia z Tymińskich, spokrewniona z rodziną Piotra
Orzeszki, męża pisarki Elizy Orzeszkowej.
Danusia Siedzikówna była jedną z
trojga rodzeństwa, miała młodszą o
trzy lata siostrę Irenkę i o rok starszą
Wiesię, z którymi była bardzo związana. Do 1939 roku uczyła się w
szkole powszechnej w Olchówce, a
w okresie wojny w szkole sióstr salezjanek w Różanymstoku koło Grodna. W wolnej Polsce żyła zaledwie
jedenaście lat. Wystarczająco długo,
aby nauczyć się wierności, lojalności,
umiłować wolność i prawdę ponad
życie.
Najstarsza siostra Wiesława oceniła
lata dzieciństwa spędzone w leśniczówce pod Narewką, jako okres
błogosławiony, dający siły na dalsze
lata
trudnego
życia.
W 1939 roku szczęśliwe dzieciństwo
Danuty Siedzikówny z dnia na dzień
legło w gruzach, wybuchła II wojna
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światowa. Ziemie Polskie zostały
rozdarte między dwóch okupantów.
Podlasie początkowo znalazło się w
radzieckiej strefie wpływów, w 1941
roku wkroczyli na te tereny Niemcy,
a w 1944 roku ponownie zjawili się
okupanci spod złowrogiego znaku
sierpa i młota. Rydz Śmigły wypowiedział jakże znamienne słowa,
charakteryzujące nowych okupantów: Niemcy unicestwiają nas fizycznie, Sowietom to nie wystarcza,
oni chcą unicestwić polskie dusze.
Na drogę życiową Danuty Siedzikówny wpłynęły tragiczne losy rodziny. Danusia dorastała w atmosferze opowieści o okrucieństwie zesłania i bolszewickiej rewolucji w Rosji.
Patriotyzm i poczucie miłości do
Ojczyzny wyniosła z domu, a wynikały one głównie z poczucia przyzwoitości i wierności takim wartościom, jak lojalność, uczciwość,
prawda.
Matka Danuty Siedzikówny była
aktywną uczestniczką Armii Krajowej, należała do siatki terenowej AK
na Podlasiu. Za udział w konspiracji
została aresztowana przez Niemców
w listopadzie 1942 roku i po ciężkim
śledztwie i torturach zamordowana
we wrześniu 1943 roku w lesie pod
Białymstokiem. Danusia po raz
ostatni widziała matkę w szpitalu
więziennym w Białymstoku strasznie
zmasakrowaną. „Inka” miała wtedy
zaledwie piętnastnaście lat. Grobu
zamordowanej matki nigdy nie odnalazła. Z przekazywanych przez Eugenię Siedzik z więzienia grypsów
wynikało, iż udało się jej zidentyfikować osoby, które spowodowały jej
aresztowanie. W jednym z ostatnich
grypsów przesłanych córkom z więzienia matka Danusi napisała:
„Dziewczynki, zemstę zostawcie
Bogu”. Być może coś przeczuwała i
chciała uchronić córki od dalszych
tragedii.
W lutym 1940 roku po zajęciu terenów wschodniej Polski przez Rosjan
ojciec Danuty Siedzikówny został
ponownie zesłany przez NKWD na
wschód, pod Krasnojarsk. Łagry
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opuścił po roku dzięki umowie Sikorski – Stalin, zaciągając się do
wojska generała Andersa. Mimo że
miał zaledwie 50 lat, był już wrakiem
człowieka. Na skutek ciężkich przeżyć oraz z powodu słabego zdrowia
nadwątlonego dwukrotnym zesłaniem zmarł w Iranie, wkrótce po
opuszczeniu przez armię Andersa
Rosji. Jego grób, który znajduje się
na cmentarzu polskim w Teheranie
zachował się do czasów dzisiejszych.
Po śmierci rodziców wychowaniem
Inki, Ireny i Wiesi zajmowała się
babcia. Śladem rodziców Danusia
zaangażowała się w działalność konspiracyjną, początkowo walczyła w
Armii Krajowej przeciwko Niemcom, następnie przeciwko Sowietom
i miejscowym kolaborantom budujących w Polsce podstawy nowego
totalitarnego systemu. Do konspiracji
wstąpiła także jej starsza siostra Wiesława.
Danuta w roku 1945, już po przejściu
frontu, odbyła kurs sanitariuszek AK,
prowadzony przez żonę proboszcza
prawosławnej parafii w Narewce,
Białorusinkę Lubę Rutkowską. Podjęła pracę w nadleśnictwie Narewka.
W czerwcu 1945 r. została niespodziewanie aresztowana, wraz ze
wszystkimi pracownikami nadleśnictwa, przez NKWD-UB. Podczas ataku na konwój, dokonanego przez
miejscowy pododdział AK, udało jej
się zbiec. Trafiła do jednego z oddziałów odtworzonej w Białostockiem 5 Wileńskiej Brygady AK mjr.
Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.
Ukrywa się, potem podejmuje pracę
w nadleśnictwie Miłomłyn w pow.
Ostróda pod przybranym nazwiskiem
Obuchowicz. Po przejściu 5 Brygady
na Pomorze, wiosną 1946 r. ponownie podejmuje służbę jako sanitariuszka w Brygadzie „Łupaszki”. W
lipcu 1946 r., na rozkaz dowódcy
szwadronu ppor. Olgierda Christy
„Leszka”, jedzie do Gdańska po materiały opatrunkowe. Aresztowana,
na skutek zdekonspirowania lokalu
kontaktowego, w nocy z 19 na 20
lipca.
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Dziesięciu żołnierzy KBW uczestniczących 28 VIII 1946 r. w egzekucji
oddało z odległości trzech metrów
strzały do „Inki” i jej współtowarzysza niedoli, Feliksa Selmanowicza
„Zagończyka”, również żołnierza
mjr. „Łupaszki”. „Inka” i „Zagończyk” osunęli się na ziemię, ale jeszcze żyli. Zostali dobici o godz. 6.15
strzałem w głowę przez dowódcę
plutonu egzekucyjnego ppor. Franciszka Sawickiego. Przebieg egzekucji znany jest ze szczegółowych relacji złożonych w oddziale gdańskim
IPN przez żyjących do dziś świadków: ks. Mariana Prusaka (spowiednika „Inki” przed egzekucją) i Alojzego Nowickiego (ówczesnego zastępcy naczelnika więzienia w Gdańsku). Według tych relacji, przed egzekucją „Inka” krzyknęła „Niech
żyje Polska!”. Miejsce pochówku
Danuty Siedzikówny „Inki” zostało
przez UB utajnione.

GIMNAZJALIŚCI O
„MINIMATURZE“
Od 2002 roku w Polsce gimnazjaliści
trzeciej klasy mają obowiązek podejść do egzaminu gimnazjalnego.
Jest on jednym z warunków ukończenia szkoły. Rok 2015 nie był wyjątkiem. Każdy uczeń kończący gimnazjum musiał stawić się na egzamin
w dniach od 21 do 23 kwietnia.
Pierwszego dnia odbyła się część
humanistyczna, w której sprawdzana
była wiedza z języka polskiego, historii, WOS-u oraz sztuki. Część ta
składa się z zadań zamkniętych jak i
otwartych. W tym roku do napisania
było opowiadanie. Okazało się to
zaskoczeniem dla uczniów, ponieważ
zapytani, czego się spodziewali odpowiedzieli, że rozprawki albo charakterystyki.
Następna była część matematycznoprzyrodnicza. Sprawdzana była tu
wiedza z zakresu biologii, chemii,
fizyki i astronomii, geografii oraz
matematyki. Na pytanie, jak poszła
im ta część, uczniowie odpowiadali:
„ Zdecydowanie matematyka poszła
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mi najgorzej. Jej obawiałam się najbardziej’’. Znalazły się jednak takie
osoby, którym ten egzamin nie sprawiał trudności: „ Myślę, że dobrze mi
poszło. Nie mam problemów z tymi
przedmiotami. Przed samym wejściem do sali powtórzyłem sobie z
koleżanką wszystkie wzory, co okazało się świetnym pomysłem, ponieważ pojawiły się one na teście.”
W ostatnim dniu uczniowie musieli
zmierzyć się z językami obcymi. W
Polsce do wyboru są angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski
i włoski. Większość uczniów powiedziała, że to zdecydowanie najłatwiejsza część: „ To był najluźniejszy
dzień. Wydaje mi się, że każdy tak
myśli.”
Podsumowując, gimnazjaliści wierzą
i mają nadzieję, że wyniki będą zadowalające. Większość z nich wyraża
opinię, iż ,, nie będzie tak źle”, a jeśli
coś pójdzie nie tak, to przecież nie
przesądza to o dostaniu się do dobrej
szkoły średniej.

Z mikrofonem
wśród uczniów

Za dwa miesiące koniec roku szkolnego, dla trzecich klas to czas na
wybór dalszej szkoły. Wiemy, że nie
dla wszystkich jest to łatwe. Dlatego
zapytaliśmy uczniów, do jakiej szkoły średniej się wybierają.
Jakie są wasze plany dotyczące
wyboru szkoły średniej? Zdecydowaliście się już?
Tak, zdecydowałam się, choć nie jestem pewna swojego wyboru. W
przyszłości chciałabym iść na studia
ekonomiczne, dlatego też wybrałam
taki profil w liceum. Niestety nie
przepadam za matematyką, dlatego
wybrałam profil o rozszerzonym
WOS'ie i geografii w czerwonym
ogólniaku, po którym mogę także iść
na wymarzone studia.
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Niestety nie wiem, co chciałbym robić z życiu. Na pewno pójdę do technikum, żeby po ukończeniu szkoły
mieć już zawód, a w razie potrzeby
mógłbym iść na studia. Rozmyślałem
też nad zawodówką, lecz odradzali
mi, ponieważ nie ma matury, co jest
raczej ważne w tych czasach. Myślę
bardziej nad mechaniakiem, ale przeraża mnie to, że tam są sami chłopacy.
Stawiam na liceum. Marzę o pracy
doktora w szpitalu czy też prywatnej
klinice. Wybieram się do czerwonego
na biol - chem. Jestem pewna tego
wyboru, później studia medyczne, na
które mam nadzieję, że się dostanę.
Jestem dobrej myśli. Od dziecka marzę, by zostać lekarzem i tak mi zostało.

WAŻNE DLA
POLAKÓW
Na początku maja obchodziliśmy
ważne dla Polaków święta. Warto
wiedzieć coś więcej na ich temat:
1 maja
Święto Pracy, Międzynarodowy
Dzień Solidarności Ludzi Pracy
popularnie
zwany 1
Maja
–
międzynarodowe święto klasy robotniczej, wprowadzone w 1889 roku
dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 roku w Chicago,
w Stanach Zjednoczonych, podczas
strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. Na
ziemiach polskich pierwsze obchody
tego święta miały miejsce w 1890
roku i odbywały się niejednokrotnie
wbrew woli zaborców. Masowe demonstracje, pochody oraz starcia z
carskim wojskiem, policją oraz kozakami miały miejsce w czasie rewolucji 1905 roku na ziemiach
polskich zaboru rosyjskiego. Po zakończeniu wojny rząd komunistyczny nadał dniu 1 maja status święta
państwowego, wolnego od pracy i
stan ten trwa do chwili obecnej.
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2 maja
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone
na mocy ustawy z 20 lutego 2004. Co
wynika z uzasadnienia ustawy
wprowadzającej święto, wybór dnia 2
maja nie był przypadkowy – chodziło
o dzień, w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach
historii Polski i wypełnienie wolnego
dnia pomiędzy świętami narodowymi. Tego dnia organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje
patriotyczne. W ostatnich latach powszechnym stało się noszenie kokardy narodowej. Zwyczaj ten spopularyzował prezydent Lech Kaczyński i
jest kontynuowany przez jego następcę, Bronisława Komorowskiego.
Tego samego dnia obchodzony
jest również Dzień Polonii i Polaków
za Granicą
3 maja
Święto Narodowe Trzeciego Maja – upamiętniające 3 maja 1791,
kiedy to Sejm Wielki (zwołany w
1788 roku) uchwalił pierwszą polską
konstytucję, drugą po amerykańskiej
na świecie. W czasie obchodów
pierwszej
rocznicy
w 1792 wokół Warszawy skoncentro
wano wiele jednostek wojskowych,
których zabrakło w krytycznym momencie rosyjskiego ataku w 1792. Po
odzyskaniu niepodległości w 1918,
rocznica Konstytucji 3 maja została
uznana
za święto
narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919. Po II wojnie
światowej obchodzono je do 1946,
kiedy w wielu miastach doszło do
demonstracji studenckich. Od tego
czasu władze komunistyczne zaprzestały i zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestowania
były często tłumione przez milicję.
Święto to zostało oficjalne zniesione
ustawą z 18 stycznia 1951 o dniach
wolnych od pracy. Dopiero w roku
1981 ponownie władze świętowały to
historyczne wydarzenie. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono
ustawą z 6 kwietnia 1990 (weszła w
życie 28 kwietnia).
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W Ełku również świętowaliśmy te
dni. Drugiego maja Prezydent Miasta
Ełk wręczył mieszkańcom flagi Polski. Trzeciego maja uroczystości były
już bardziej podniosłe. W katedrze
św. Wojciecha miała miejsce msza
święta z udziałem wojska, następnie
poczty sztandarowe i delegacje przeszły ulicami miasta do parku Solidarności. Odbyły się też występy artystyczne, ełczanie mogli skorzystać z
wielu atrakcji, a wieczorem czekała
ich Potańcówka pod gwiazdami.

Naszą szkołę podczas uroczystości
reprezentowała delegacja, której
przewodniczyła Pani Dyrektor Wioletta Paczkowska. Wszyscy uczestnicy po Mszy św. w intencji Ojczyzny
wzięli udział w przemarszu pod pomnik „Poległym Za Wolną i Niezawisłą Polskę”. Tam odbył się apel
poległych, zabrzmiała salwa honorowa, a delegacje złożyły kwiaty pod
pomnikiem. Po głównych uroczystościach dziesiątki par ełczan zatańczyły poloneza.

CO TO JEST REPRINT
REPRINT – to nowe wydanie utworu, identyczne z poprzednim.
REPRINT był niemym bohaterem
inscenizacji z okazji 224 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wiktoria wyrecytowała: „W naszej szkole, w sali nr 6, na ścianie, wisi przepiękny reprint, cenny niesłychanie.
To Konstytucji 3 Maja takie, jak niegdyś wydanie”. Wchodząc do sali lub
z niej wychodząc, warto zerknąć na
dokument: ma pięknie
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wykaligrafowane litery, (choć nie
brak też kleksów), odczytać dawną
polszczyznę, podziwiać gruby, czerpany papier. „To nie żadne dziwy, to
naprawdę skarb prawdziwy” – zapewniała Nicola podczas inscenizacji.

były podchwytliwe. Każdy z uczestników miał trzy szanse na pomyłkę,
po straceniu wszystkich zawodnik
zostawał zdyskwalifikowany. Do
części finałowej przechodziły trzy
najlepsze osoby, nie brakowało wtedy emocji. Pierwsze miejsce otrzymała Karolina Pawełkowska z klasy 2F, drugie miejsce Aleksandra
Bartków z 1F, natomiast trzecie Marcin Guzik z 2B. Serdecznie im gratulujemy!





Patryk Świderski – 3D
Aleksandra Wierzchoń – 3F
Agata Maziukiewicz – 3F

Wszystkim uczestnikom gratulujemy
chęci rywalizacji i zmagań z pułapkami polskiej ortografii, która nie jest
prosta. Zapraszamy do dalszej zabawy już wkrótce w II edycji konkursu.
Życzymy powodzenia!

SZKOLNY MISTRZ
ORTOGRAFII

O PIÓRO DYREKTORA
SZKOŁY
Teleturnieje od wielu lat zdobywają
wielką popularność. Lubimy rywalizować i sprawdzać się w wielu dziedzinach. Nasza szkoła również daje
uczniom taką możliwość.
To
wszystko za sprawą konkursu "O
pióro dyrektora szkoły", który wzorowany jest na teleturnieju "Jeden z
dziesięciu", lecz zamiast pytań ze
wszystkich kategorii naukowych
usłyszeń możemy te sprawdzające
naszą wiedzę z poprawnej polszczyzny i ortografii.

Wszystkim uczestnikom bardzo
spodobały się polonistyczne zmagania i zapowiadają oni swój udział
następnej edycji. "Nie wiedziałam, że
u nas w szkole są takie fajne konkursy! Myślę, że za rok też spróbuję" powiedziała jedna z uczennic siedzących na widowni.

PRZEZ JAKIE „U“

33 uczniów w ciągu 40 minut zmagało się z trudnościami polskiej ortografii. 30 marca 2015 r. odbył się I
etap szkolnego konkursu ortograficzngo. Znamy już zwycięzców tej
edycji, a zarazem osoby, które będą
walczyć o tytuł Mistrza Ortografii
Gimnazjum nr 1. Szczęśliwcami
przechodzącymi do II etapu konkursu
Finał konkursu odbył się w piątek 8
są:
maja o godzinie 9. Wtedy w małej
 Julia Sienkiewicz – 1 E
sali gimnastycznej zebrało się dzie Marcin Guzik - 2B
sięciu najlepszych uczestników po Agata Zięba – 2B
przedniego etapu oraz widownia,
 Hubert Szmidt – 2F
która składała się klas 1F i 3A.
 Karolina Pawełkowska – 2F
Wśród sprawdzanych zagadnień
można było spotkać pytania o eufe Joanna Jóźwicka – 3B
mizmy, aforyzmy, poprawność języ Szymon Piekarski – 3C
kową i ortograficzną. Zadania często
 Katarzyna Gorajewska – 3C
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25 maja odbył się finałowy etap
Szkolnego Konkursu Ortograficznego. Przystapiło do niego 8 uczestników, którzy okazali się najlepsi w
pierwszej części konkursu. Po tych
zmaganiach z zawiłościami polskiej
pisowni mogliśmy wyłonić Szkolnego Mistrza Ortografii – w tym roku
szkolnym została nim Karolina Pawełkowska z kl. 2F. Na kolejnym
miejscu znalazła się Agata Zięba z kl.
2B, a III miejsce przypadło Katarzynie Gorajewskiej z kl. 3C. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów.
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DŁUGO
WYCZEKIWANA

BAJKOWE SPOTKANIE
W „PEREŁCE”

7 maja odbyła się w naszej szkole
dyskoteka - obiecywana jeszcze jesienią przez Samorząd Uczniowski i
długo wyczekiwana. Szymon Grygo
przygotował profesjonalny sprzęt
nagłośnieniowy, muzykę, teledyski i
teksty karaoke. Na imprezę przybyła
garstka uczniów, którzy bawili się
znakomicie. Były tańce, wspólne i
solowe śpiewy. Humory dopisywały,
wszyscy bawili się od samego końca.
Dziękujemy działaczkom SU, Szymonowi, nauczycielom pilnującym,
panu konserwatorowi, paniom sprzątającym i wszystkim uczestnikom!

W środę 13 maja w ramach akcji
„Cała Polska Czyta Dzieciom” i
współpracy z Miejskim Przedszkolem „Perełka” odbyło się spotkanie z
maluchami. Uczennice: Aleksandra
Romanowska i Karolina Pawełkowska z klasy 2F oraz Klaudia Olszewska z klasy 1D pod opieką p. Małgorzaty Urbanowicz i Joanny Kiersnowskiej czytały dzieciom z grupy
IV bajkę „Urodziny Kłapouchego”.
Przygotowałyśmy wiele ciekawych
rekwizytów i zabaw ruchowych dla
dzieci. Podczas zajęć panowała miła
atmosfera. Dzieci bardzo aktywnie
uczestniczyły w grach i zabawach. Tego dnia urodziny obchodził
nie tylko bajkowy bohater ale także
WITAMINOWA
Perełeczka – Michalina, której razem
BOMBA
z dziećmi odśpiewałyśmy „Sto lat”,
złożyłyśmy jubilatce najserdeczniejW dniu 5 maja 2015r. nasi uczniowie sze życzenia. Michasia za życzenia i
na dwuch długich przerwach mogli toast poczęstowała wszystkich cudowitaminizować swój organizm kierkami.
częstując się smakowitymi jabłkami.
Hasłem przewodnim akcji „Witaminowa bomba” było popularne przysłowie: „Jedno jabłko dziennie trzyma lekarza z daleka ode mnie”.
Zachęcając uczniów do jedzenia jabłek chciałyśmy wdrażać im nawyki
sięgania po świeże owoce i przyzwyczajać do zdrowego żywienia.
Kolorowe plakaty, wykonane przez
uczennice klasy 1D: Joannę WięczX MIĘDZYGIMNAZJALNY
kowską i Katarzynę Dzierżanowską
KONKURS PIOSENKI
pokazywały walory i wartości odNIEMIECKOJĘZYCZNEJ
żywcze tych owoców.
15 maja o godzinie 10 w sali Ełckiego Centrum Kultury odbył się po raz
dziesiąty Międzygimnazjalny Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej.
Celem konkursu jest propagowanie
języka niemieckiego poprzez śpiew,
a w szczególności: podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności językowych, zainteresowanie uczniów
kulturą państw niemieckiego obszaru
językowego oraz pogłębienie wiedzy
w tym zakresie, stworzenie
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płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji i przygotowanie młodzieży do
wystąpień publicznych. W tym roku
do konkursu przystąpiła młodzież ze
wszystkich gimnazjów ełckich, ale
również z Wydmin, Chełch, Woszczel. Mieliśmy okazję po raz pierwszy gościć uczniów z Grajewa i z
Giżycka. Tegoroczny konkurs miał
trochę inną formułę niż w poprzednich latach, gdyż w tym roku obchodziliśmy jubileusz – dziesięciolecia.

Po odśpiewaniu „Ody do radości” w
dwóch wersjach, polskiej i niemieckiej przez zespół „Pryma” pod kierunkiem pani Ewy Awramik zaprezentowały się w dwóch piosenkach
śpiewanych po niemiecku przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola
„Jedyneczka”. Przedszkolaki wzbudziły swoim wykonaniem duży
aplauz publiczności i otrzymały za
swój występ gromkie brawa. Następnym elementem była prezentacja
multimedialna, która przypomniała
wszystkim początki konkursu, jego
uczestników będących dzisiaj już
dorosłymi ludźmi, pomysłodawczynię i organizatorki konkursu: panią
Agnieszkę Zadrogę i panią Marzannę
Wyrwas. Po obejrzeniu prezentacji,
która niektórym z nas dostarczyła
wielu wzruszeń, nastąpiła główna
cześć konkursu. W tym roku zgłosiło
się jedenastu wykonawców i dwa
duety. Niektórych solistów wspomagały osoby akompaniujące na gitarze,
pianinie czy akordeonie. Piosenki w
dużej mierze miały charakter liryczny. Poziom konkursu zdaniem przewodniczącej, pani Małgorzaty Michałowskiej był bardzo wysoki, a
decyzja o wyłonieniu zwycięzcy niezwykle trudna. Jury w składzie : pani
Agnieszka Zadroga, pan Daniel Szejda, pod przewodnictwem pani
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Małgorzaty Michałowskiej jednogłośnie przyznało pierwsze miejsce
Aleksandrze Wierzchoń z Gimnazjum nr 1 w Ełku. Ola zaśpiewała
utwór Söhne Mannheims „ Wenn ein
Lied”. Uczennica została przygotowana przez panią Marzannę Wyrwas.

partnerskiego Nettetal – pan Christian Wagner. Konkurs wsparło również Goethe – Institut w Warszawie i
Szkoła Policealna w Ełku poprzez
ufundowanie nagród i upominków
wszystkim uczestnikom. Organizatorem konkursu była pani Marzanna
Wyrwas, Katarzyna Łukaszewicz
przygotowała montaż słowny i
uczniów prowadzących konkurs, pani
Mariola Kondracka wraz z Samorządem Uczniowskim pomagała przy
organizacji, a pani Barbara Kiluk Dońkowska była odpowiedzialna za
prezentację multimedialną. Młodzież,
która pragnie spróbować swoich sił w
Drugie miejsce zajęła Delfina Pa- kolejnej edycji konkursu zapraszamy
cholska z Gimnazjum nr 3 w Ełku w następnym roku.
piosenką Marleny Dietrich „Lili MarPREZENTACJA
leen”, którą przygotowały panie Anna Humienna i Ewa Kolenda. Trzecie
PROJEKTÓW
miejsce wyśpiewała Klaudia ZackieEDUKACYJNYCH
wicz z Zespołu Szkół Miejskich w
Grajewie piosenką Yvonne Catterfeld W środę - 27 maja uczniowie klas
„Pendel”. Klaudię przygotowała pani drugich prezentowali na korytarzach
Małgorzata Koprowicz. Jury posta- naszej szkoły rezultaty swojej kilkunowiło przyznać wyróżnienie Kata- miesięcznej pracy w ramach projekrzynie Krysińskiej z Zespołu Szkół tów edukacyjnych. Efektem było
Samorządowych w Chełchach, która powstanie kilkunastu prac wykonawykonała piosenkę Lafee "Wer bin nych w postaci: plakatów, gazetek ,
ich". Uczennica została przygotowa- makiet oraz prezentacji multimedialna pod kierunkiem pani Agnieszki nych, o różnorodnej tematyce.
Adasiewicz. W kategorii duety
pierwsze miejsce zajęli Wiktoria Bugieda i Patryk Waszkiewicz z Gimnazjum nr 3 w Ełku w piosence "Halt
dich an mir fest. Uczniów przygotowały Ewa Kolenda i Anna Humienna. W przerwie konkursu zaprezentował się Damian Dudko – zwycięzca
Dnia Talentów w piosence „Jesteś
szalona” w wersji niemieckiej. Publiczność była zachwycona. Konkurs Celem niektórych projektów było
odbył się pod patronatem Prezydenta zorganizowanie imprez takich jak
Miasta Ełk – pana Tomasza Andru- uroczysty apel z okazji święta narokiewicza i Starosty Ełckiego – pana dowego, zawody sportowe czy wyMarka Chojnowskiego, którzy ufun- cieczka, a ich przebieg mogliśmy
dowali główne nagrody zwycięzcom. przypomnieć sobie oglądając zdjęcia.
Honorowy patronat objęli Konsul
Generalna Republiki Federalnej
Niemiec z siedzibą w Gdańsku –
Cornelia Pieper, Konsul Honorowy
Republiki Federalnej Niemiec w
Olsztynie – pan Wojciech Wrzecionkowski i Burmistrz naszego miasta
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GIMNAZJALIŚCI
CZYTAJĄ
PRZEDSZKOLAKOM
Po raz kolejny, tym razem w ramach
Dni Rodziny, pani Ewelina Koniecko
wraz z uczennicami z klasy If udały
się do Miejskiego Przedszkola „Niezapominajka”, aby przybliżyć dzieciom świat bajek. Tym razem odwiedziły najstarszą grupę o nazwie
„Pszczółki”. Dzieci z zainteresowaniem przyjęły uczennice gimnazjum,
które poprowadziły z nimi zajęcia. Dzieci chętnie uczestniczyły w
zajęciach, słuchały z uwagą opowieści, z zaangażowaniem wykonywały
ilustracje i pokonywały swoje obawy,
zamykając je w kopercie. Na koniec
otrzymały od starszych koleżanek
słodkości w podziękowaniu za skupienie i rzetelną pracę.

MECZ TOWARZYSKI
NAUCZYCIELE UCZNIOWIE
12.05.2015r na naszej hali sportowej
po raz kolejny odbył się mecz towarzyski Nauczyciele – Uczniowie organizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego. Głównym celem meczu była dobra zabawa i
wspólna integracja, ale również liczyła się rywalizacja.
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Uczennice klas III i II przygotowywane przez p. Magdalenę Kukiełko
były kilkakrotnie blisko wygranej
jednak końcowym wynikiem 3:0
wygrali
nauczyciele. Największą
przyjemność sprawiły mecze drużyn
mieszanych 3 nauczycieli i 3
uczniów. Mecze sędziowane były
przez p. Urszulę Paszkowską.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za
świetną zabawę i walkę w duchu
„Fair play”

ZAWODY
LEKKOATLETYCZNE
W międzyszkolnych lekkoatletycznych zawodach indywidualnych,
które odbyły się 19.05.2015 na Stadionie MOSiR nasi uczniowie osiągnęli następujące wyniki:

Skok w dal Klaudia Gątowska VII one rozegrane dnia 31.05.2015r. na
miejsce z wynikiem 3:28; Skok pływalni miejskiej Parku Wodnego w
wzwyż Krystian Cimochowski VI Ełku.
miejsce z wynikiem 1:50; Skok
wzwyż Cezary Chudzińscki VII
miejsce z wynikiem 1:45;Skok
wzwyż Katarzyna Pilcicka IV miejsce z wynikiem 1:30.

PODSUMOWANIE ROKU
SPORTOWEGO
2014/2015
Dnia 29.05.2015 odbyło się podsumowanie roku sportowego 2014/15
na stadionie MOSiR w Ełku. Nasi
uczniowie rywalizowali z uczniami z
innych gimnazjów grając mecze w
piłkę nożną grup mieszanych –
chłopcy i dziewczęta, a także biegnąc
sztafety szwedzkie 100-200-300400m. W piłkę nożna nasza reprezentacja zdobyła III miejsce w składzie:
A. Majewska, P. Furman, S. Duba,
K. Zielińska, A. Wesołowska, N.
Grygo, K. Pawełkowska, A. Dudek,
K. Walczyk, S. Walczyk, M. Pachucki, S. Dec, J. Jurczyk, P. Pachucki, B. Czyż, S. Nowik, S. Kwaczreszwili, D. Zawadzki. Sztafety
zdobyły miejsca: I miejsce dziewczęta w składzie :100m M. Jankowska,
200m K. Szymborska, 300m K. Pawełkowska, 400m A. Romanowska II
miejsce chłopcy w składzie: 100m D.
Pilutkiewicz, 200m S. Nowik, 300m
H. Szmidt, 400 S. Dec. Opiekunami
w zawodach lekkoatletycznych były
M. Kukiełko, U. Paszkowska.

Sztafety 4x100m chłopcy II miejsce z
czasem
51,62;Sztafety
4x100m
dziewczęta I miejsce z czasem
57,23; 100m Nowik Sławomir II
miejsce z czasem 12:92; 100m Sebastian Kalinowski IV miejsce z czasem 13:48; 100m Klaudia Szymborska I miejsce z czasem 13:63; 300m
Hubert Szmidt VIII miejsce z czasem
45:64; 300m Klaudia Szymborska I
miejsce z czasem 44:04; 300m Karolina Pawełkowska VII miejsce z czasem 51:53; 600m Sebastian Dec I
miejsce z czasem 1:41:04; 600m
Aleksandra Romanowska IV miejsce
z czasem 2:03:47; 1000m Daniel
Zawadzki VIII miejsce z czasem
3:30:47; 1000m Ala Malewska VI
miejsce z czasem 4:17:89; 1000m
OTWARTE ZAWODY
Klaudia Pankratiew I miejsce z czasem 3:49:03; Skok w dal Damian
PŁYWACKIE
Pilutkiewicz V miejsce z wynikiem Z okazji Dnia Dziecka Miejski Ośro4:99; Skok w dal Sebastian Kalinow- dek Sportu i Rekreacji zorganizował
ski VII miejsce z wynikiem 4:73;
Otwarte Zawody Pływackie. Zostały
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Rywalizacja była przeznaczona dla
dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. W kategorii roczników gimnazjalnych startowali zawodnicy reprezentujący szkoły i kluby pływackie. Bardzo dobry występ zanotowali
nasi gimnazjaliści z I i II klasy sportowej o profilu pływackim. Uzyskane
przez nich wyniki są bardzo wartościowe zważywszy na fakt, że część
uczniów nauczyła się pływać dopiero
na zajęciach specjalistycznych w
gimnazjum. Nasza szkoła prowadzi
od dwóch lat nabory uczniów do klas
sportowych pod kątem nauki i doskonalenia pływania. W startach
wzięli również udział rodzice oraz
kadra pedagogiczna naszego gimnazjum. Gratulujemy rodzicom Piotra
Żylińskiego z kl. I a p. Bożenie i Józefowi Żylińskim za postawę godną
naśladowania i wspaniałego ducha
walki. Brawa należą się też p. Elżbiecie Jeżewskiej i p. Julicie Malewskiej, które godnie reprezentowały
nasze Gimnazjum nr 1 na pływackiej
arenie sportowej, zajmując w swoich
kategoriach wiekowych pierwsze
miejsca. Niesamowita atmosfera towarzyszyła całej imprezie, zwłaszcza, że uczniowie naszego gimnazjum uzyskali tak wspaniałe wyniki,
niejednokrotnie stając na podium.

SZKOŁA NA ANTENIE
Radio BAYER FM od lat prowadzi
program o życiu szkolnym - audycja
"Szkoła na antenie", która odbywa
się w różne dni tygodnia, lecz zawsze
po godzinie 16. Nasza szkoła już od
trzech lat ma przyjemność uczestniczyć w współtworzeniu audycji.
Pracę nad audycją podjęły w roku
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2012 cztery uczennice z klasy 1C,
obecnie 3 c: Patrycja Cybulska, Natalia Jasińska, Zuzanna Wysocka i Karolina Żylińska pod opieką pani Katarzyny Łukaszewicz. Dziewczyny
często wspominają o wpadkach i
pomyłkach, jakie zaliczyły na antenie, jednak żadna z nich nie była nigdy poważna i każda prowadziła jedynie do samodoskonalenia. Uczennice
nie tylko prowadziły audycję na żywo, lecz starannie przygotowywały
się do opowiadania o swojej szkole.
Przeprowadzały wywiady i sondy,
które nagrywały radiowym sprzętem,
a następnie obrabiały dźwięki przy
użyciu profesjonalnych programów.
Dziewczyny zdobyły przez to bardzo
duże doświadczenie i sprawiło im to
wiele frajdy.

ze słodzonymi napojami.

ZNAJDŹ POWODY DO
PICIA WODY
Naturalna, orzeźwiająca… Mimo to
wciąż pijemy jej za mało i nie w tej
postaci, w jakiej daje organizmowi
najwięcej korzyści.
W ramach dziennej dawki płynów 80
procent powinna stanowić woda.
Tymczasem to zaledwie 28 procent
naszych napojów-wynika tak z badań. Nadal wolimy kawę, herbatę, a z
zimnych te, które zawierają barwniki
i cukier. A właściwie całe cukierniczki! W litrze niektórych gazowanych napojów jest aż 26 kostek cukru! Podczas gdy woda to samo
zdrowie, ponieważ…

BUDUJE- U dorosłego człowieka
stanowi ok. 60%. Jest w każdej komórce i bierze udział we wszystkich
koniecznych do życia procesach. O
ile możemy całkiem dobrze funkcjonować bez jedzenia nawet miesiąc,
Dziecięco-młodzieżowe radio pro- bez wody nie możemy żyć dłużej niż
wadzi również audycje z wolontariu- 4-7 dni.
szami, którzy najpierw pomagają
TRAWIENIE
I
przy tworzeniu programów, najczę- POPRAWIA
ściej dla najmłodszych, a później OCZYSZCZA- Woda jest w ślinie,
prowadzą własne, autorskie progra- żółci i sokach trawiennych. Bierze
my. Wolontariuszami z naszego gim- udział w każdym etapie procesu tranazjum są Karolina Żylińska, która wienia, od formowania kęsów po
zajmuje czwartkowe popołudnia i wchłanianie i transport składników
Szymon Grygo, do którego należą odżywczych do komórek. Dzięki niej
następuje też usunięcie końcowych
piątkowe wieczory.
produktów przemiany materii.
"Mamy wielką nadzieję, że ktoś bę-

ODCHUDZA- Regularne picie woprowadzenia dy na czczo, przed snem i między
"Szkoły na antenie" w przyszłym posiłkami poprawia metabolizm oraz
hamuje apetyt. Jeśli wypijemy
roku, gdy my będziemy już absol- szklankę na 20 minut przed posiłwentkami
gimnazjum",
mówią kiem, znacznie szybciej poczujemy
sytość. Ograniczymy też ilość kalorii
uczennice klasy 3C.
i to z dwóch powodów. Po pierwsze
mniej zjemy, po drugie- wyeliminujemy cukier wcześniej przyswajany
dzie

kontynuował
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GASI PRAGNIENIE- Nic tak nie
orzeźwia jak chłodna woda. Najlepiej, jeśli pijemy ją często i małymi
łykami. Dzięki temu szybciej się
wchłania i jest lepiej wykorzystywana przez organizm.
POPRAWIA WYTRZYMAŁOŚĆJest nie do zastąpienia w trakcie ćwiczeń fizycznych, kiedy pocimy się
intensywniej. Tracimy wtedy bowiem cenne elektrolity: sód, potas
czy magnez. Niedobór wody doprowadza więc szybko do spadku wytrzymałości organizmu. Powoduje
min. obniżenie ciśnienia krwi, osłabienie, wzrost temperatury. Spada też
zdolność mięśni do skurczów.

Ile wody powinniśmy pić?
Pamiętaj, aby na bieżąco nawadniać
swój organizm. Należy wypijać średnio 1,5-2 litrów płynów dziennie.
Twoje zapotrzebowanie na wodę
zależy od różnych czynników: temperatury otoczenia, wilgotności powietrza, stopnia aktywności fizycznej, masy ciała, stanu zdrowia i wieku.
Zapamiętaj, że w upał i przy ciężkim
wysiłku fizycznym tracisz ok. 0,5 litra
wody na godzinę!
Zwykła czy smakowa?- Jeśli nie lubisz czystej wody, możesz dodać do
niej np. plastry cytryny lub grejpfruta
,kilka listków mięty czy miodu. Taka
kompozycja wzmacnia także odporność organizmu.
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PRZEPISY
Koktajl bananowo-ananasowy
z mlekiem
Składniki:

Przygotowanie:
Składniki zmiksować w mikserze lub
blenderze. Mleko można pominąć –
ewentualnie dodać je, by mikser lepiej poradził sobie ze zmiksowaniem
owoców.

średni banan , 1/4 świeżego ananasa
(może być 5 plastrów ananasa z
puszki), szklanka chudego mleka,
kilka listków świeżej melisy.

Przygotowanie:
Owoce obierać i pokroić w kostkę po
czym zmiksować z mlekiem. Wstawić do lodówki na 10 min. Na koniec
dodać kilka listków melisy.

Źródła: www.2drink.pl , urodaizdrowie.pl

WAKACYJNY
PORADNIK
W zastraszającym tempie zbliżają się
wakacje, a wraz z nimi nieograniczone ilości wolnego czasu! Na pewno
3/4 szklanki zsiadłego mleka lub jo- każdy z nas po jakimś czasie spania
gurtu, 1-2 kiwi, 1 łyżeczka miodu,
do 12, leniuchowania cały dzień i
bezczynnego siedzenia w domu naszczypta cynamonu.
biera ochoty na zrobienie czegoś
konkretnego i spędzenie czasu aktywnie. Postanowiliśmy ułatwić wam
zadanie i przygotować listę kilku
polecanych przez nas ełckich atrakcji. Oto nasze propozycje:

Koktajl z kiwi
Składniki:

Przygotowanie: Kiwi obrać, pokroić na małe kawałki i wrzucić do
blendera.
Dodać
mleko,
miód
i cynamon. Wszytko dokładnie zmiksować. Koktajl podawać schłodzony.

Koktajl truskawkowo-bananowy
Składniki: szklanka truskawek, 2
banany, 2 duże łyżki lodów śmietankowych, kilka łyżek mleka.

Gimzetka

Park Linowy - czynny codziennie od
godziny 10 do 18 jest idealnym rozwiązaniem na wakacyjną nudę dla
ludzi w każdym wieku! Jeśli jesteś
doświadczony w tego typu wspinaczkach i nie boisz się wyzwań,
śmiało możesz skorzystać z trasy
wysokiej. Natomiast jeśli dopiero
zaczynasz swoją przygodę z linami,
możesz udać się na trasę niską. Co
więcej, istnieje też trasa malucha,
która zakończona jest zjazdem ze
zjeżdżalni.
Ełcka promenada - niby tak proste
rozwiązanie, a tyle możliwości!
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Zaczynając od zwykłego spaceru,
przez przejażdżki rowerowe, a kończąc na rowerkach wodnych. Jeśli nie
jesteś stąd lub nie masz własnego
roweru, śmiało możesz wypożyczyć
takowy z nadjeziornych restauracji i
barów. Jeśli chodzi o wszelkiego
rodzaju rowerki wodne, kajaki czy
małe żaglówki, ich także nie brakuje
na ełckiej promenadzie - za niewielką
opłatą możesz spędzić miłe popołudnie na środku jeziora.
Park wodny - idealny zarówno jak
na gorące, upalne dni jak i na te
deszczowe. W te pierwsze może służyć do ochłody, a w te drugie jako
wyjście z trudnej sytuacji, kiedy
przebywanie na zewnątrz grozi
przemoknięciem do suchej nitki.
Każdy pływak znajdzie tu coś dla
siebie - basen sportowy, basen rekreacyjny z licznymi atrakcjami i udogodnieniami, zjeżdżalnie oraz jacuzzi
umilą dzień każdemu z nas.
Mamy nadzieję, że chociaż część z
was skorzysta z naszych propozycji i
spędzi te wakacje aktywnie! Pamiętajcie, że wakacje trwają tylko 2 miesiące i należy je spędzić jak najlepiej,
a nie przed ekranem komputera. Także, kiedy tylko zaczną się wakacje,
wsiadajcie na rowery, zakładajcie
rolki na nogi, pakujcie ręczniki,
klapki i kremy z filtrem do plecaków
i biegnijcie korzystać ze słońca! :)

Czarna strefa
biblioteka
POLECAMY
Możecie być mile zaskoczeni!
Wakacje zbliżają się wielkimi krokami i wszyscy z utęsknieniem wyczekujemy wolnych dni. Odpoczynek, spotkania z przyjaciółmi – nareszcie znajdziemy na to czas. Może
warto byłoby zrobić też coś dla siebie?
Dobrym rozwiązaniem na wyciszenie
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się i ucieczkę do innego świata jest
Jeżycjada autorstwa Małgorzaty Musierowicz. Nie od dziś wiadomo, że
niektórzy, słysząc o czytaniu, uciekają jak najdalej. Jeśli sięgniecie po
książki z tego cyklu, możecie być
mile zaskoczeni.
Jeżycjada to seria skierowana główne
do młodzieży (jednak większości jej
fanami są dorośli!). Porusza problemy związane z dojrzewaniem (traktując je całkowicie poważnie) i opowiada o czasach PRL-u, pokazując
jak wyglądało wtedy życie w Polsce.
Zawiera wiele uniwersalnych prawd
o życiu i nieraz może okazać się niezastąpioną pomocą w problemach.
Potrafi wzruszyć, rozśmieszyć do łez,
ale co ważniejsze, zmusza do myślenia. Pozwala wyrobić własny pogląd
na świat, uczy wrażliwości, życzliwości, rozumienia drugiego człowieka i tego, jak ważne jest pomaganie.
Nie raz daje nadzieje na lepsze jutro i
przekonuje, że świat nie jest wcale
taki zły. 
Akcja niemal wszystkich książek z
cyklu odgrywa się w Poznaniu, na
osiedlu Jeżyce (stąd nazwa serii).
Autorka nawiązuje do rzeczywistych
miejsc (np. ul. Roosevelta), a także
zdarzeń (robotnicze demonstracje w
czerwcu
1956).
Trzon Jeżycjady stanowią losy rodziny Borejków. Każdy tom opowiada o
jednej osobie, choć zwykle jest sporo
nawiązań do innych postaci. Choć
poszczególne tomy są niezależne od
siebie i można je czytać oddzielnie,
to jednak wiele aluzji i odniesień
trudno zrozumieć bez uprzedniego
zaznajomienia się z poprzednimi
częściami.
Od 1977 roku Musierowicz napisała
20 części (najnowsza z nich ukazała
się w 2014 roku, a kolejna jest w
przygotowaniu):
1. Szósta Klepka, 2. Kłamczucha, 3.
Kwiat kalafiora, 4. Ida sierpniowa, 5.
Opium w rosole, 6. Brulion Bebe B.,
7. Noelka, 8. Pulpecja, 9. Dziecko
piątku, 10. Nutria i nerwus, 11. Córka Robrojka, 12. Imieniny , 13. Tygrys i Róża, 14. Kalamburka, 15.
Język Trolli, 16. Żaba, 17. Czarna

Gimzetka

polewka, 18. Sprężyna, 19. McDusia,
20. Wnuczka do orzechów, 21. Feblik
(w przygotowaniu)
Książką, z którą większość z nas
miała (lub będzie miała) do czynienia, jest „Opium w rosole” (lektura
klas III). W jednym z wywiadów*
autorka wypowiadała się na temat
trudności związanych z jej publikacją.
– Jedną z Pani ciekawszych powieści
jest „Opium w rosole” i choć to
książka dla młodzieży, wielu uznaje
ją za jeden z lepszym utworów o stanie wojennym. Jaka była historia
„Opium”? Czy były duże kłopoty z
cenzurą?

A tymczasem moja powieść silnie
przypominała biuletyn informacyjny,
większość zaś bohaterów albo działała w opozycji, albo już była w obozie
dla internowanych... Przerobiłam ją
więc znów od początku. [..] Ale i tak
pozwoliliśmy sobie na całkiem dużo,
tyle że sprytnie. […] demonstracje,
rocznice
trzynastego,
protesty
uczniów ubierających się na czarno,
niedziele pod pomnikiem Mickiewicza, obok którego stoi Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956 […] – to
wszystko przeszło, ku uciesze publiczności.
Jak widać, ciężko pisało się w czasach komunizmu, dlatego cykl Musierowicz został jeszcze bardziej doceniony przez czytelników. Warto
sięgnąć po przynajmniej jedną książkę z tej serii, chociażby ze względu
na jej niesamowitą historię.
Jeżycjadę można znaleźć w bibliotece szkolnej i miejskiej. Miłego czytania! 
*wywiad opublikowany w Tygodniku Powszechnym (z Małgorzatą Musierowicz
rozmawiał Jan Strzałka)

– […] Skończyłam „Opium w rosole” w roku 1983, ale książka musiała
przeleżeć trochę w wydawnictwie,
czekając na sprzyjający moment. Do
Naszej Księgarni przybył właśnie
wtedy taki młody, ostry, bojowy z
samego KC i przyniósł listę pisarzy,
których nie należy wydawać ani nawet wznawiać. […] Ówczesny dyrektor wydawnictwa, pan Czesław Wiśniewski (dziś już na emeryturze),
powiedział temu młodemu: „Dopóki
ja jestem tutaj, będzie się wydawać
przede wszystkim książki dobre, a
potem dopiero – słuszne”. I młody
poszedł, razem ze swoją listą. Niemniej jednak wydawnictwo działało
z rozwagą i ostrożnie.
Moja książka była okropnie ostra w
tej pierwszej wersji, ponieważ
uczciwość nakazywała mi wywalić
wszystko, co miałam na wątrobie, nie
bacząc na konsekwencje. Wydawnictwo musiało jednakże na nie baczyć.
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TASIEMCE
The Following

FBI szacuje, iż obecnie w Stanach
Zjednoczonych działa ponad 300
seryjnych morderców. Jednym z nich
jest Joe Carroll, skazany za serię
mordów na studentach uniwersytetu,
w którym wykładał literaturę. Po
kilku latach jednak udaje mu się
zbiec z celi śmierci. Do tego za pomocą nowoczesnej technologii tworzy grupę swoich zwolenników. FBI
zwraca się po pomoc do emerytowanego agenta – Rayana Hardy’ego,
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który przyczynił się do schwytania Zagadki logiczne – na wakacje
Carrolla. Jednak nie jest on już tą
samą osobą. Poprzednia pogoń za 1. Jaka liczba powinna zastąpić znak
mordercą pozostawiła głębokie rysy zapytania?
66 (116) 5
na jego psychice.
91 (137) 6
120 ?8) 7

Criminal Minds
Specjalna jednostka agentów pracuje
nad sprawą niewyjaśnionego zniknięcia kolejnej kobiety. O pomoc w
rozwiązaniu zagadki proszą Gideona.
Jednak wiąże się z tym pewne ryzyko, ponieważ agent 6 miesięcy temu
został zwolniony ze swoich obowiązków, z powodu ostatniej akcji,
która zakończyła się tragedią.

………………….

2. Które z poniższych słów jest synonimem słowa SOMNAMBULIK?
LINOSKOCZEK,
AKROBATA,
LUNATYK, CLOWN.

ROZRYWKA

…………………….

Bank kawałów
SUCHARY:
W jakiej walucie płacą ptaki?
-Wróblach.
Jak się nazywa firma niecierpliwego?
-W gorącej wodzie company.
Jak nazywają się słodycze kotów?
-Łakocie.

Hannibal
Will Graham wraz z FBI tropi seryjnych morderców. Dzięki swojemu
unikalnemu
intelektowi
potrafi
wczuć się w rolę przestępców. Niestety trafia na mordercę, którego
umysł jest niezwykle skomplikowany. Prosi o pomoc dra Lectera, jednego z najlepszych psychiatrów w
stanie. Od tego momentu tworzą oni
zgrany i błyskotliwy duet. Gdyby
tylko Will wiedział, jakie jest prawdziwe oblicze swojego partnera…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wiszące łóżko.
Rosną w nim grzyby.
Inaczej zbieranie.
Jest nim każdy
Z wosku.
Tak się mówi potocznie na
owady
Płonie... w lesie
Robią je bobry.
Żołnierze muszą mieć bojową...
Miasteczko namiotów.

Jaki jest ulubiony owoc informatyka?
- Apple.
Jakie warzywo najlepiej sprzedaje się
na targu?
-Bestseler.
Jak nazywa się europejski geniusz?
-Eugeniusz.
Co robią bobry w Internecie?
-Zaporę sieciową.
Jak nazywa się płacz małego raczka?
- Wycieraczka.
Jak nazywają się ulubione lody
hydraulika?
- Kranchips.
Jak nazywa się pies, którego coś
boli?
- Buldog.

KOŁO RATUNKOWE
Rozwiązanie zagadek z poprzedniego numeru:

Jaki jest magik, jeśli straci magię?
-Rozczarowany.

1. Kamienia
2. Stary, ale jary.

Gimzetka
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Co robią transformersy po imprezie?
- Składają się na taksówkę.
Jak nazywa się lew, którego coś boli?
- Bulion.
Jakie są ulubione ryby matematyka?
- Sumy.
Na co czeka maszynista?
- Na swoją kolej.
Czego brakuje na planecie gum do
życia?
- Orbit.
Jak nazywa się licznik oczu?
-Okolicznik.
Co robi saper na polu minowym?
- Witaminy.
Co robi krowa w kuchni?
- Placki.

pozdrawiam moją seksowną Izunię pozdrawiam Adzię, Natalię i Kine
<3 Dzierżyńska
pozdrawiam Gang Plebanii! Bartosze
17.07.2015r.
pozdrawiam moją laskę Olę Dudek
pozdrawiam Magdę Słowikowską z
Ic

KTO TO JEST
SMĘTEK?

W Ełku słowo Smętek kojarzy się
pozdrawiam Anię Dracewicz :) Ic
przede wszystkim z nazwą restauracji
na jeziorze.
pozdrawiam Tadejko
A to nie tylko nazwa restauracji...
Smętek to diabeł występujący w lepozdrowienia dla Dusi z Id od M.K. gendach mazurskich i kaszubskich.
B.K.
Dokuczał ludziom, był złośliwy,
mieszkańcy obawiali się jego psot.
pozdrawiam Tadejko i Lenkę! :* i Zamieszkiwał w gęstych lasach, częNikolę Magdziak Ic
sto w dziupli starego drzewa. Służyły
mu małe leśne demony – kłobuki.
pozdrawiam Wieśka i Mydło z Ic =)
fani Guns n' Roses i Metallici mają
przytulaski :)
pozdrawiam Żywula-pula

W jaką grę najczęściej grają Węgrzy?
-Węgry birds.
pozdrawiam Decusia

Kto, co, komu :D ?

pozdrawiam Panią Redaktor Kingę
Kuklińską

pozdrawiam Panią Buchnowską :)

pozdrawiam Monikę Jankowską,
pozdrawiam Macieja Rapieja i Anię Zuzannę Romontowską i Maję
Kłoczko, wyrazy szacunku
Bałdyge
Smętek to najprawdopodobniej pozostałość po kulcie jakiegoś bóstwa lub
demona z czasów przedchrześcijańskich. Jest to duch krainy - Kaszub
pozdrawiam Martynę Olender :D
pozdrowienia dla najlepszych dziew- lub Mazur. Postać Smętka spopularyzował Melchior Wańkowicz w swobardzo bym chciał pozdrowić mnie i czyn z 3f :*
jej powieści „Na tropach Smętka".
całą klasę IIc
pozdrawiam Maję, Martynę oraz Podobno Smętek nadal żyje w szumie fal, śpiewie ptaków czy szemrapozdrawiam Szmerusiową (Milena) i Jaśkę :)
niu strumyka. A raz w roku przybiera
Wiki :) Rude
ludzka postać aby spotkać się z ukopozdrawiam piękną Patrycję z IIIb
chaną.
pozdriawiam dziewczyny z kl. IIIa
powstał podczas zajęć kółka histopozdrawiam Sandrę Ginter i Piotra Tekst
<3
rycznego „Na tropach Smętka…
Pilichiewicza
pozdrawiam Kubę Złotowskiego i pozdrawiamy Gimzetkę!
Łukasza z działki
buziaki dla Wiśniolowa! :D

pozdro dla Bondyry, Móraża i Krzydobrych ocen i dobrej średniej na
sia
koniec roku- Filip i Amelia Ia
pozdrawiam Szczerbatkę :*
pozdrawiam dziewczyny z 3c

Gimzetka

UCZYMY SIĘ
RATOWAĆ ŻYCIE

We wtorek 2 czerwca 2015r. pod
pozdro dla Chady, Ewy, Bondyry, bacznym okiem specjalistów medyKrzyśka, Żywula i RUDEGO cyny ratunkowej uczniowie z I i II
MURARZA

Nr 4 kwiecień/czerwiec 2015

str. 13

klasy pływackiej Gimnazjum Nr 1 w
Ełku uczestniczyli w szkoleniu dot.
udzielania pierwszej pomocy, tzw.
ABC oraz zajęciach profilaktycznych, których tematem była promocja zdrowia, zdrowego trybu życia i
aktywności fizycznej oraz prawidłowego odżywiania.

Szkolenie prowadziła doświadczona,
wykwalifikowana kadra ratowników
medycznych z Fundacji Ratujmy
Życie, którzy na co dzień ratują ludzkie życie i wiedzę w tym zakresie
mają w małym paluszku. Dzięki
życzliwości Fundacji nasi uczniowie
nieodpłatnie nabyli wiedzę i praktyczne umiejętności, ćwicząc na fantomach i używając do ratowania życia ludzkiego defibrylatora AED w
pierwszej fazie resuscytacji. Egzamin
praktyczny wszyscy zaliczyli pozytywnie, a na koniec otrzymali certyfikaty ukończenia kursu z zakresu
udzielania pierwszej pomocy.

POMÓŻ
MATEUSZOWI

Mateusz Boczkowski, uczeń Gimnazjum nr 1 w Ełku, jest znany z niespotykanej, jak na swój wiek, siły i
wytrwałości. Jego ciężkie leczenie
rozpoczęło się już 5 lat temu! Wówczas pokonał przerażają chorobę –
ostrą białaczkę szpikową. Cykle wyniszczających chemioterapii, radioterapii, a ostatecznie, długie szukanie
Dawcy niespokrewnionego, pozwoliły mu na chwilowy powrót do zdrowia. Niestety, 3 lata temu dla Mateusza, nie można było znaleźć idealnego Dawcy! Przeszczepienie ostatniej szansy, które otrzymał, dało mu
zaledwie kilkanaście miesięcy beztroskiego życia, jako zdrowy nastolatek. Niestety, już w kwietniu tego
roku, zdiagnozowano u niego zespół
mielodysplastyczny – ciężką chorobę
krwi. W rezultacie, której Mateusz
będzie potrzebował nowego, bardziej
zgodnego Dawcy! Wiedząc jak trudno jest znaleźć zgodnego Dawcę ełckie stowarzyszenie „Onkoludki” zainicjowały akcję rejestracji potencjalnych Dawców komórek macierzystych i szpiku z Fundacją DKMS
Polska. Liczymy właśnie na Twoje
wsparcie! Przyjdź, pomóż i zostań
Dawcą!

Gimnazjaliści wykazali żywe zainteresowanie tematem. Wykłady na temat
niewłaściwego
odżywiania
wśród młodzieży również okazały się
strzałem w dziesiątkę. Myślę, że wielu uczniów biorących udział w szkoleniu nie sięgnie już po hot- doga,
frytki, hamburgera, czy colę bez „Pamiętaj, to Ty jesteś jedyną szansą
chwili wahania;) i wybierze zdrowy, na życie. Twoja mała pomoc, może
pełnowartościowy posiłek.
być całym życiem!” – apeluje Mateusz.

Gimzetka
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REJESTRACJA:
Data: 14 czerwca 2015 r.
Godzina: 10:00 - 16:00
Miejsce: Brama Mazur
Adres: Plac Miejski 1, Ełk
PRZYŁĄCZ SIĘ DO WALKI Z
RAKIEM KRWI
Informacje dla potencjalnych Dawców
1. W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy.
Z każdym nowym zarejestrowanym
potencjalnym Dawcą wzrasta szansa
na pokonanie raka krwi. Jeśli dziś
przyłączysz się do walki z rakiem
krwi, jutro może okazać się, że to
właśnie Ty możeszuratować komuś
życie.
2. DKMS został założony w 1991
roku z prywatnej inicjatywy, w oparciu o historię cierpiącej na białaczkę
pacjentki Mechtild Harf. Dało to początek powstaniu największej bazy
potencjalnych Dawców komórek
macierzystych na świecie, skupiającej ponad 4 mln zarejestrowanych
Dawców. Fundacja DKMS Baza
Dawców Komórek Macierzystych
Polska działa w kraju od 2008 roku
jako niezależna organizacja nonprofit.
3. Każdy zdrowy człowiek pomiędzy
18 a 55 rokiem życia, który waży
minimum 50 kg i nie ma dużej nadwagi, może zostać Dawcą. W celu
określenia antygenów cech zgodności
tkankowej wystarczy pobrać do
przebadania wymaz z błony śluzowej
z wewnętrznej strony policzka. Faktycznym Dawcą zostaniesz, gdy okaże się, że posiadasz takie same cechy
zgodności tkankowej, jak Pacjent
cierpiący na raka krwi. Wtedyniezbędne będą dodatkowe badania lekarskie.
4. Kryteria wykluczające możliwość
rejestracji zawarte są w rozporządzeniu
Ministra
Zdrowia
zdnia
12.03.2010 r.
5. Pacjent chorujący na raka krwi
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dostaje szansę na nowe życie, kiedy
dochodzi do przeszczepienia komórek macierzystych pobranych od niespokrewnionego, zgodnego genetycznie Dawcy. Istnieją dwie metody
pobrania komórek macierzystych: I.
Pobranie komórek macierzystych z
krwi obwodowej - stosowane w ok.
80% przypadków. Przed pobraniem
przez 4 dni Dawca przyjmuje czynnik wzrostu G-CSF, aby zwiększyć
ilość komórek macierzystych w krwi
obwodowej. Jest to substancja produkowana również naturalnie w organizmie człowieka w momencie
przechodzenia infekcji. Podczas
przyjmowania czynnika mogą wystąpić objawy grypopodobne. Komórki
pobiera się metodą zwaną aferezą. W
dniu pobrania na obu przedramionach Dawcy zakładane są dojścia
dożylne. Krew przepływa z jednego
ramienia poprzez tzw. separator komórek i wraca drugim dojściem dożylnym do organizmu. Zabieg nie
wymaga hospitalizacji i trwa około 34 godziny. Metoda ta znana jest na
świecie od 1998 roku. Według obecnego stanu badań ryzyko wystąpienia
odległych w czasie efektów ubocznych jest nieznane. II. Pobranie szpiku kostnego z talerza kości biodrowej. Od znajdującego się pod narkozą Dawcy pobiera się z talerza kości
biodrowej (nie jest to rdzeń kręgowy)
ok. jednego litra mieszaniny szpiku
kostnego i krwi. Mieszanina zawiera
ok. 5% szpiku kostnego, regenerującego się całkowicie w organizmie w
ciągu dwóch tygodni. Dawca przyjmowany jest na oddział zwykle dzień
przed pobraniem szpiku. W szpitalu
pozostaje 2-3 dni, a jedyne zagrożenie ogranicza się do powszechnego
ryzyka związanego z podaniem narkozy. Po pobraniu szpiku istnieje
możliwość wystąpienia miejscowego
bólu, podobnego do stłuczenia, który
po kilku dniach mija. Decyzja o wyborze jednej z powyższych metod
pobrania komórek macierzystych
uzależniona jest od stanu zdrowia
Pacjenta oraz od decyzji jego lekarza
prowadzącego. W miarę możliwości
brane są pod

Gimzetka

uwagę preferencje Dawcy.

6. Rejestracja dla potencjalnego
Dawcy jest BEZPŁATNA. Wszystkie koszty rejestracji i przebadania
jednego Dawcy komórek macierzystych, które wynoszą 250 PLN, pokrywa Fundacja DKMS m.in. dzięki
darowiznom od osób indywidualnych
i finansowemu wsparciu firm.
7. Każda, nawet najmniejsza darowizna pozwoli nam pozyskać więcej
potencjalnych Dawców. Rejestracja
w bazie jest bezpłatna, ale będziemy
niezmiernie wdzięczni, jeżeli pokryjesz choćby nawet częściowo koszt
rejestracji i badań przekazując darowiznę.
8. Każdemu Dawcy, w zależności od
ilości pobrań, przysługuje odznaka
„Dawcy Przeszczepu“ lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu“.
9. Informacje dodatkowe uzyskasz
na www.dkms.pl lub dzwoniąc pod
numer 22 882 94 00. Pytania możesz
przesłać też mailem na adres fundacja@dkms.pl
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CO JEST GRANE
Jurassic World
Premiera 2015-06-12
Każdego roku do Parku Jurajskiego
na Isla Nublar przybywają miliony
turystów, by z bliska podziwiać odtworzone genetycznie dinozaury.
Tymczasem w laboratoriach trwają
prace nad kolejnymi mutacjami genetycznymi, w wyniku których naukowcy powołują do życia dinozaura
o cechach tyranozaura, karnotaura i
welociraptora. Monstrum jest większe, groźniejsze, inteligentniejsze i…
wymyka się spod kontroli. Budżet tej
superprodukcji przekroczył 150 milionów dolarów.
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Najdłuższa podróż

(Jerry Ferrara) i Johnny (Kevin Dillon) powracają... i ponownie nawiązują współpracę z szefem wytwórni/superagentem Arim Goldem (Jeremy Piven). Niektóre z celów, do
których dążyli, uległy zmianie, jednak istniejąca między nimi więź pozostaje nienaruszona, gdy razem lawirują w kapryśnym, a często także
okrutnym świecie Hollywood..

Premiera 2015-06-12
Ekranizacja najnowszej książki Nicholasa Sparksa, autora: ”Pamiętnika”, ”Listu w butelce”, ”I wciąż ją
kocham” i ”Nocy w Rodanthe”.
Opowieść o miłości, przeznaczeniu,
zrealizowanych i niespełnionych marzeniach, śmierci i tajemnicach, złożona z dwóch wątków, które splatają
się w nieoczekiwanym momencie. W
pierwszym z nich oglądamy starszego pana, który po wypadku samochodowym zostaje uwięziony we
wraku i w oczekiwaniu na pomoc
wspomina całe swoje dotychczasowe
życie, wypełnione miłością do nieżyjącej już żony. Drugi z wątków to
historia studentki historii sztuki, zakochanej w młodym kowboju z rodeo, który musi wrócić na arenę po
ciężkim wypadku, by ratować rodzinne ranczo. Reżyseria: George
Tillman Jr. (”Notorious”, ”Siła i honor”). W rolach głównych: Britt Robertson (”Kraina jutra”, “Krzyk 4”),
Scott Eastwood (”Furia”, ”Gran Torino”), Lolita Davidovich (“Mój brat
Kain”, “Intersection”) i nominowany Źródło: http://www.planetcinema.pl/
do Oscara Alan Alda (“Aviator”,
serial TV “MASH”).

Masz ochotę na spektakl czy operę?
A może chcesz po prostu zobaczyć
sztukę na dużej scenie? Wystarczy,
że skorzystasz z nowości ofertowej
ECK, którą jest „Przystanek Kultura"
– prosty i wygodny sposób na spotkanie z wyższą kulturą, już w 3 krokach:
1. Sprawdź, dokąd i na co możesz z
nimi wyjechać.
2. Wybierz spektakl.
3. Przyjdź i kup bilety w kasie ECK.
„Przystanek Kultura" to nowy sposób
Ełckiego Centrum Kultury na stworzenie możliwości dotarcia do sztuki,

Ekipa
Premiera 2015-06-19
Gwiazdor filmowy Vincent Chase
(Adrian Grenier) oraz jego chłopcy
— Eric (Kevin Connolly), Turtle

Gimzetka

oferowanej przez inne ośrodki kultury i sztuki. Często bowiem przeszkodą w obejrzeniu naprawdę wartościowych spektakli jest dojazd do
większego miasta. ECK zagwarantuje możliwość wykupienia miejsca na
wybrany spektakl oraz zapewni
transport. Jeżeli macie propozycje
udziału w ciekawych wydarzeniach
teatralnych zachęcamy do podzielenia się pomysłem z ECK.

Ełcki Festiwal Kultury
Alternatywnej
EFKA 2015, w zamierzeniu ma być
cyklicznym, na stałe wpisującym się
w krajobraz kulturalny kraju, wydarzeniem, którego pierwsza edycja
odbędzie się w 2015 roku, a kolejne
w latach następnych. Warmia i Mazury, a w szczególności jej wschodnie tereny, są pod tym względem
miejscem szczególnie zaniedbanym z
powodu oddalenia od centrów kultury. Działanie jest propozycją odmienną od dotychczasowych propozycji kulturalnych instytucji działających na terenie miasta oraz odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, którzy działają w różnych obszarach
kultury. ECK chce prezentować zjawiska muzyczne świeże, nowe, niezależne i będące często niedostępne
w mediach. Podczas Festiwalu będzie
gościło wielu artystów alternatywnych, poszukujących i tworzących
obok głównych, często komercyjnych nurtów muzycznych. Zobaczymy twórczość artystów, którzy chcą
wyrażać siebie w wolnej i niezależnej
kulturze alternatywnej. ECK chce by
odbiorcy działania nie tylko biernie
uczestniczyli w poszczególnych działaniach, ale mieli możliwość interakcji z artystami, by mogli stać się aktywnymi uczestnikami proponowanych przez nich działań.
Żródło: http://www.eck.elk.pl
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