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„Żołnierki Wyklęte”

UROCZYSTOŚĆ
NADANIA IMIENIA

Na konkurs wpłynęło 26 prac plastycznych uczniów z Gimnazjów miejskich i
powiatowych.
Komisja dokonała oceny prac biorąc pod
uwagę pomysłowośd i starannośd wykonania. Niestety częśd nadesłanych prac
nie spełniła wymogów formalnych.

1 marca odbyła się uroczystośd nadania naszej szkole imienia Danuty Siedzikówny „Inki”. Wydarzenie rozpoczęła msza święta w
katedrze św. Wojciecha, podczas której dokonano poświęcenia sztandaru.
więcej na str. 3»

więcej na str. 3»

„TROPEM WILCZYM”
W niedzielę 28.02. 2016 odbył się w
naszym mieście niezwykły bieg „Tropem Wilczym”. Jest to jedyna impreza
biegowa o takim zasięgu i rozmachu,
Celem imprezy oprócz propagowania
zdrowego stylu życia i biegania jako
atrakcyjnej formy rekreacji, było również przekazanie treści historycznych
oraz…
więcej na str. 3»

PONADTO W NUMERZE

DZIEŃ TALENTÓW
JUŻ NIEDŁUGO

» INKA
» Co jest grane?

Zgłoście się ze swoim TALENTEM (w różnych dziedzinach) do pani Barbary Kiluk Dookowskiej lub pani Ewy Mandziarz.
Niech inni zobaczą, jak ciekawie można
spędzad
czas
poza
szkołą
!!!
Na zgłoszenia czekamy do 23 marca.
ZAPRASZAMY

» Czarna strefa - biblioteka
» Kto, co, komu ?
» Historia „Inki” i żołnierzy wyklętych
» Najpiękniejsza choroba świata
» „Pomaganie dobra sprawa a
jeść zdrowo to podstawa”
» Trzymaj formę
» Warsztaty aerobicu
» „Panny wyklęte”

Gimzetka

ZNAMY MISTRZA
COUNTER STRIKE
Jest nam niezmiernie miło poinformowad iż tytuł mistrza a zarazem najlepszego teamu CS Gimnazjum nr 1
zdobyła drużyna GG EZ w składzie:
Piotr Żylioski, Marcin Wiśniewski, Jakub Świder, Hubert Rajkiewicz i Dawid
Szmydt. Gratulujemy! więcej na str. 5»
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swojego domu, bo najpewniej zostałaby
rozstrzelana. Zaledwie szesnastoletnia
dziewczyna przyjęła pseudonim "Inka",
najpewniej na cześd swojej przyjaciółki,
Danuta Siedzikówna - urodzona 3-go do której ten pseudonim nawiązywał.
września 1928r. w leśniczówce "Olcha- Od tej pory rozpoczęło się partyzanckie
nówka" we wsi Goszczewina, na Podla- życie Danuty pod dowództwem majora
siu. Dorastała tam z rodzicami, babcią i "Łupaszki" jako sanitariuszki.
dwiema siostrami w okresie odrodzonej
Polski. W jej rodzinie silnie zakorzeniony
był patriotyzm.

INKA

W chwili zesłania jej ojca w głąb Rosji,
Danusia wraz z resztą rodziny musiała
opuścid swój dom. To był ciężki okres.
Tułały się po obcych domach, szukając
nowego miejsca do zamieszkania.
Po jakimś czasie również matkę, Eugenię Siedzikową aresztowano, gdyż działała dla Armii Krajowej. Poddano ją brutalnemu śledztwu, a następnie uwięziono. Danka miała okazję dwa razy ją ujrzed i skomunikowad się za plecami
Niemców. Niedługo przed śmiercią matka napisała list swym córkom, gdzie
napisała: "Zemstę zostawcie Bogu".
Danuta i Wiesława wstąpiły do AK,
gdzie przeszły szkolenie sanitarne. Od
tego zaczęła się ich działalnośd konspiracyjna. Młodsza z sióstr, Danka, zatrudniła się jako kancelistka w leśniczówce w Narewce, w rodzinnych stronach, gdzie działała również w tzw. Podziemiu.
W wyniku dramatycznych wydarzeo,
kiedy organizacje związane z komunistycznym rządem Polski postanowiły
aresztowad pracowników Leśniczówki,

Danuta dołączyła do V Wileoskiej Brygady AK, jako że i tak nie mogła wrócid do

Gimzetka

Dziewczyna brała udział w wielu akcjach, ale nigdy nikogo nie zabiła, bo
opatrywała jedynie rannych, nawet ze
strony przeciwników.
Jej ostatnia misja, kiedy to udała się po
leki oraz żeby dowiedzied się, dlaczego
nie ma kontaktu z jednym z partyzantów, "Żelaznym", zakooczyła się tragicznie. Ubecy złapali ją, kiedy była w lokalu
konspiracyjnym, a przyczyniła się do
tego jedna z partyzantek z jej oddziału,
która zaczęła "sypad".
Danusia przeszła naprawdę brutalne
śledztwo, ale nie powiedziała nic, co
mogłoby obciążyd innych. "Zachowała
się jak trzeba".
Podczas rozprawy zarzucono jej dobijanie rannych wrogów i bestialstwo, jak
również, poniekąd, dowództwo nad
oddziałem, mimo że sanitariuszki nie
mogły wydawad rozkazów. Udokumentowano ją jako zbrodniarkę, prawdziwego potwora w ludzkiej skórze.
Dostała dwukrotne dożywocie, pozbawiono ją praw obywatelskich i honorowych oraz przepadek mienia na rzecz
Skarbu Paostwa. Jej adwokat złożył pismo ułaskawiające, które zostało odrzucone.
"Inkę" wraz z innym partyzantem, "Zagooczykiem", rozstrzelano 28 sierpnia,
1946r. Nie zginęli od razu, musiał ich
dobijad dowódca plutonu egzekucyjnego. Ciała pochowano w nieznanym miejscu, ale po latach udało się odnaleźd ich
grób.
10 czerwca, 1991r. Sąd Najwyższy oczyścił "Inkę" z zarzutów i ogłosił, że działała na rzecz bytu niepodległego
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Paostwa.
Dzisiaj ta młoda, niepełnoletnia dziewczyna zostaje patronką szkół, stawia się
jej pomniki. Pamiętamy o niej, bo zachowała się jak trzeba.
Życie Danuty Siedzikównej ,,Inki”
3 września 1928 r. Guszczewin – data i
miejsce urodzenia
10 lutego 1940 r. – wywózka ojca na
Syberię przez Sowietów
Czerwiec 1943 r. – śmierd ojca w Teheranie
16, 17 lub 18 czerwca 1943 r. – śmierd
matki z ręki Gestapo w lesie pod Białymstokiem
Grudzieo 1943 r. lub początek 1944 r. –
złożenie przysięgi i wstawieni do Armii
Krajowej
Czerwiec 1945 r. - aresztowanie za
współpracę z antykomunistycznym podziemiem przez grupę NKWD-UB
1945 r. – podjęcie pracy w nadleśnictwie
Miłomłyn w powiecie ostródzkim
1946 r. – nawiązanie kontaktu z ppor.
Zdzisławem Badochą „Żelaznym”
28 czerwca 1946 r. - wysłanie po zaopatrzenie medyczne do Gdaoska
20 lipca 1946r. – aresztowanie ,,Inki”
3 sierpnia 1946r. – skazanie przez sąd
ma karę śmierci
28 sierpnia 1946 r. – śmierd Danuty
przez rozstrzelanie w więzieniu w Gdaosku
Wrzesieo 2006 r. – odnalezienie szczątków Inki na Cmentarzu Garnizonowym
w Gdaosku.

str. 2

„Żołnierki Wyklęte”
Na konkurs wpłynęło 26 prac plastycznych uczniów z gimnazjów miejskich i
powiatowych.
Komisja dokonała oceny prac biorąc pod
uwagę pomysłowośd i starannośd wykonania. Niestety częśd nadesłanych prac
nie spełniła wymogów formalnych.
Wyniki:
Laureaci
I miejsce - Paulina Kalinowska ucz. kl.III
– Gimnazjum nr 2 w Ełku

nauczycieli, którzy wspierali dzieci w
twórczej pracy.

„TROPEM WILCZYM”

W niedzielę 28.02. 2016 odbył się w
naszym mieście niezwykły bieg „Tropem
Wilczym”. Jest to jedyna impreza biegowa o takim zasięgu i rozmachu. Celem
imprezy oprócz propagowania zdrowego
stylu życia i biegania jako atrakcyjnej
formy rekreacji, było również przekazanie treści historycznych oraz popularyzowanie wiedzy na temat bohaterów
podziemia antykomunistycznego i antyII miejsce - Karolina Budzioska ucz. kl.I – sowieckiego. Wydarzenie to upamiętniaGimnazjum Sportowe w Ełku
jące Żołnierzy Wyklętych w Ełku odbyło
się na ełckiej promenadzie nad jeziorem.
III miejsce - Martyna Karpioska ucz. kl.II
– Gimnazjum nr 1 w Ełku

Przyznano również trzy wyróżnienia:
1. Joanna Łubowicz ucz. kl. II – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisanicy
2. Paulina Cholewioska ucz. kl. I – Gimnazjum Sportowe w Ełku
3. Natalia Kopiczko ucz. kl. I – Gimnazjum nr 1 w Ełku
Uroczyste podsumowanie konkursu i
wręczenie nagród w/w uczniom odbędzie się podczas Wieczornicy „Pamiętad
– to nasz obowiązek”, która odbędzie się
15 marca 2016 roku o godz. 17.00 w sali
konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku .
Serdecznie zapraszamy zwycięzców
wraz z opiekunami. Jury oraz organizatorzy dziękują uczniom za wykonanie
pięknych prac. Słowa podziękowania
kierujemy również do rodziców i

Gimzetka

Wszyscy uczestnicy po biegu otrzymali
atrakcyjne nagrody i mogli dzielid się
wrażeniami przy ognisku, kiełbaskach i
ciepłej herbacie na terenie Ełckiego Centrum Ekologicznego.

UROCZYSTOŚĆ
NADANIA IMIENIA
1 marca odbyła się uroczystośd nadania
naszej szkole imienia Danuty Siedzikówny „Inki”. Wydarzenie rozpoczęła msza
święta w katedrze św. Wojciecha, podczas której dokonano poświęcenia
sztandaru.

Następnie zgromadzeni wraz z pocztami
sztandarowymi i kompanią Wojska PolBrało w nim czynny udział ok. 600
skiego przemaszerowali do szkoły. Tam
uczestników w tym ok. 100 uczniów
odbyło się uroczyste przekazanie sztannaszego gimnazjum wraz z nauczycieldaru społeczności szkolnej oraz odsłokami wychowania fizycznego. Było równięcie pamiątkowej tablicy.
nież wielu kibiców i obserwatorów, także nauczycieli i wychowawców Gimnazjum nr 1, którzy towarzyszyli uczniom
oraz dzielnie ich wspierali i dopingowali.
Wielkim zainteresowaniem cieszyły się
pokazy grup rekonstrukcyjnych. Ich
udział w imprezie był niezwykle wzruszający. Bieg „Tropem Wilczym” liczył
1963m, a jego dystans nie był przypadkowy. Nawiązywał do daty śmierci Całośd uroczystości zwieoczył spektakl
ostatniego partyzanta podziemia nie- teatralny o Patronce pt. „Zachowałam
podległościowego, Józefa Franczaka się jak trzeba” w Ełckim Centrum Kultury
ps.Lalek, który zginął 21.10.1963r, po w wykonaniu młodzieży, który poruszył
24-letniej działalności w konspiracji.
wszystkich do łez.

W uroczystościach wzięli udział między
innymi przedstawiciele ełckich szkół,
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urzędów, parlamentarzyści z regionu,
marszałek województwa warmioskomazurskiego oraz najbliższa rodzina
Danuty Siedzikówny. Uroczystośd nadania imienia odbyła się w ramach ogólnopolskich obchodów dnia „Żołnierzy
Wyklętych” objętych Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy.

HISTORIA „INKI”
I ŻOŁNIERZY
WYKLĘTYCH
11.03.2016 r. odbył się konkurs historyczny. W konkursie wzięło udział 28
uczniów z 7 gimnazjów z powiatu ełckiego. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 20 pytao, do uzyskania było
maksymalnie 40 punktów. Wyniki
przedstawiają się następująco:
I miejsce – Krzysztof Andruszkiewicz
(31,5 pkt) z Gimnazjum w Kalinowie
(opiekun p. Ewa Krysztofik)
II miejsce – Anna Dobrowolska (25,5
pkt) z Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku (opiekun p. Jolanta Ratuszny)
III miejsce – Piotr Nowakowski (24 pkt) z
Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyoskiego w Ełku ( opiekun p. Ilona
Halec)
III miejsce – Paulina Malinowska (24
pkt) ) z Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku(opiekun p. Maria
Namiotkiewicz)

obowiązek” w dniu 15 marca 2016 r. o
godz. 17.00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku.

Najpiękniejsza
choroba świata
Walentynki to święto, które co roku
obchodzimy 14 lutego. Nazwa pochodzi
od św. Walentego, patrona zakochanych. Niektórym święty ten kojarzy się
tylko z walentynkami, jednak tak naprawdę wsławił się innymi rzeczami. W
III wieku sprawował funkcję kapłana
rzymskiego. Często towarzyszył prześladowanym chrześcijanom podczas ich
śmierci z rąk służby cezara Klaudiusza II
Gockiego. Ostatecznie jednak sam został
skazany na ścięcie i zmarł 14 lutego
269r. Zanim jednak stał się patronem
często wzywany był do cierpiących na
zaburzenia psychiczne. Zatem wybór
tego świętego na opiekuna zakochanych
może zostad usprawiedliwiony przyjęciem miłości jako odurzenie chemiczne,
podobne do choroby. Wszak to najpiękniejsza choroba na świecie.
Według jednej z legend św. Walenty
miał w zwyczaju obdarowywad młodych
ludzi, którzy go odwiedzali, kwiatem ze
swojego ogrodu. Podobno ten, kto taki
kwiat otrzymał,
dostawał również
szczęście w małżeostwie. Małżeostwa
ustawiały się w kolejce do Walentego,
jednak ten postanowił udzielad błogosławieostwa tylko w jeden dzieo w roku
- 14 lutego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za
udział. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na uroczyste podsumowanie
konkursu i wręczenie nagród w/w
uczniom , które odbędzie się podczas
Wieczornicy „Pamiętad to nasz

Gimzetka

Pomimo iż to międzynarodowe święto
wiąże się głownie z katolickim kapłanem, ludzie często dodają do niego kilka
postaci mitologicznych takich jak: Kupidyn, Eros, Pan czy Juno Februata.
***
W Polsce Walentynki zyskały popularnośd dopiero w latach 90. Nie są one
jakoś przesadnie obchodzone. Pary kupują sobie w sklepach małe upominki w
postaci kwiatów, słodyczy i maskotek
oraz wręczają kartki z miłosnym wyznaniem. Największa "impreza" walentynkowa w Polsce odbywa się w Chełmnie,
województwie kujawsko -pomorskim. Są
tam odprawiane uroczyste msze, podczas których wystawia się relikwie św.
Walentego. W mieście nie brakuje zabaw, konkursów i wystaw, a dzieo kooczy się na rynku wraz z koncertem zespołów muzycznych. Jak co roku na płycie głównego rynku układane jest wielkie, płonące serce z lampionów. W 2003
roku serce zostało ułożone z 5746 świec
i wpisane zostało do Polskich Rekordów
Osobistości. Wszystkie witryny sklepowe
są pięknie udekorowane, a piekarze i
cukiernicy chełmioscy przygotowują
tego dnia ogromną ilośd "bułeczek walentynkowych z lubczykiem" oraz inne
wypieki w kształcie serc. Zmęczeni
atrakcjami zakochani mogą usiąśd na
specjalnej ławeczce dla zakochanych w
parku Nowe Planty i podziwiad urok
średniowiecznego miasta zakochanych.
,,W Stanach Zjednoczonych walentynki
są świętem adresowanym do wszystkich, nie tylko par. Zgodnie ze zwyczajem, mały prezent otrzymują wszyscy:
członkowie rodzin ofiarodawców, ich
bliscy przyjaciele, a nawet współpracownicy. Najpopularniejszym amerykaoskim prezentem jest bombonierka w
kształcie serca.

Zaskakującym może byd fakt, że
we Francji walentynki są świętem narodowym! Świętem obchodzonym hucznie
i pachnąco. Zamiast klasycznych kartek z
życzeniami do ukochanej osoby wysyła
się bukiet kwiatów.
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Zwyczajem stało się także zaproszenie
do teatru. Po doskonałym spektaklu,
Francuzi kontynuują świętowanie podczas romantycznej kolacji.
Romantyczną naturę mają także Włosi.
W słonecznej Italii 14 lutego króluje
czerwieo. Panowie najchętniej wybierają dla swoich ukochanych czerwoną
bieliznę, a panie dla swoich partnerów
szerszy asortyment garderoby. W Umbrii, a więc miejscu spoczynku Świętego
Walentego, Dzieo Zakochanych ma swoje specjalne miejsce w kalendarzu. W
niedzielę poprzedzającą walentynki odbywa się Święto Zaręczyn. To właśnie
wtedy pary z różnych stron świata przybywają nad grób Świętego Walentego,
by ślubowad sobie miłośd i wiernośd.
Nieco inną atmosferę mają walentynki
w Hiszpanii. Jej mieszkaocy dbają, aby
prezenty, którymi obdarowują się ukochane osoby, były przede wszystkim
praktyczne. Panie najczęściej otrzymują
sprzęt AGD, a panowie komputery i
elektroniczne gadgety.
W odległej Japonii przyjęto zwyczaj, w
którym
to kobiety obdarowują mężczyzn słodkimi upominkami. Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych podarunki wręcza
się nie tylko ukochanej osobie, ale także
członkom rodziny, znajomym i współpracownikom. W Japonii, w związku z
dniem Świętego Walentego przyjęły się
dwa typy czekoladek: własnoręcznie
wykonane, którymi panie obdarowują
najbliższych, oraz zagraniczne – przeznaczone dla mniej znanych osób. Panowie mogą odwdzięczyd się swoim
paniom w dniu 13 marca, w tzw. Biały
Dzieo, kiedy to obdarowywanymi są
właśnie kobiety."
(źródło~http://jegostrona.pl/walentynki/artykuly/4503
08,japonia-francja-wlochy-walentynkowezwyczaje-na-swiecie.html)

Gimzetka

Nasza szkoła również nie zapomniała o
tak cudownym święcie. 12 lutego, w
piątek, korytarze zapełniły się walentynkowym, czerwonym kolorem. Samorząd
Uczniowski zorganizował nam kolejny
sposób na zdobycie atrakcyjnej nagrody.
Tym razem wystarczyło mied jedynie
czerwony element ubioru, aby otrzymad
wyjątkowe, dostępne tylko w naszym
gimnazjum serduszko niepytke. Poza
tym na każdej lekcji rozdawane były
kartki walentynkowe z miłosnymi wyznaniami. Tego dnia każdemu udzielił się
romantyczny nastrój.

ZNAMY MISTRZA
COUNTER STRIKE

„POMAGANIE DOBRA
SPRAWA A JEŚĆ ZDROWO
TO PODSTAWA”
Od października 2015 r w ramach projektu edukacyjnego „Pomaganie dobra
sprawa a jeśd zdrowo to podstawa”
przygotowanego przez dziewczęta klasy
IIF oraz Jakuba Pejcza kl.II E oraz Jan
Mieleszko kl. IIE pod okiem p.
M.Urabanowicz, U.Paszkowskiej oraz
S.Skorupy trwała w naszej szkole akcja
propagowania zdrowej żywności. W
ramach akcji, przygotowywaliśmy na
długich przerwach 10 kiermaszy ze
zdrowym posiłkiem, gdzie można było za
drobną odpłata kupid soki ze świeżo
wyciśniętych owoców , zdrowe ciasta
np. marchewkowe, szarlotki itp., ciasteczka zbożowe, sałatki owocowe,
owoce i warzywa, kanapki z własnymi
przetworami .Wszystkie smakołyki przyrządzone zostały przez naszych uczniów
w oparciu o zasady zdrowego żywienia.

Od listopada do marca w naszej szkole
osiem drużyn walczyło o tytuł mistrza
CS. Rozgrywkom towarzyszyło bardzo
wiele emocji i dobrej zabawy.

Dziękujemy pani Katarzynie Dziedzic za
udostępnienie Termomixu w którym
przygotowywaliśmy soki. Dzięki Radzie
Rodziców mogliśmy tez przez okres
dwóch tygodni rozdawad bezpłatnie
naszym gimnazjalistom przepyszne jabłka. Projekt zakooczony został w lutym
2016 spotkaniem z panią dietetyk z firmy Natur House na którym przedstaJest nam niezmiernie miło poinformo- wione zostały nam zasady zdrowego
wad iż tytuł mistrza a zarazem najlep- żywienia – dokładne sprawozdanie z
szego teamu CS Gimnazjum nr 1 zdobyła tego spotkania umieszczone jest na fb
drużyna GG EZ w składzie: Piotr Żylioski, szkoły.
Marcin Wiśniewski, Jakub Świder, Hubert Rajkiewicz i Dawid Szmydt.
Gratulujemy!
Dziękujemy pani Barbarze Kiluk - Dookowskiej oraz uczniom klasy 3D: Bartkowi Michniewiczowi i Konradowi Gudan za zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju.
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ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
"TAK, POMAGAM!"
Wolontariuszki z Gimnazjum nr1 im.
Danuty Siedzikówny "Inki" w Ełku, tak
jak ich patronka szkoły "zachowują się
jak trzeba" , nie jest im obojętny los
ludzi potrzebujących, dlatego wspierają
przedsięwzięcia Caritas Diecezji Ełckiej
włączając się w Wielkanocną Zbiórkę
Żywności. Za swoją postawę zasługują
na wielkie podziękowania za sumiennośd w wykonywaniu powierzonych
obowiązków.

Aby chęd pomagania innym tkwiła w
Was przez całe życie, jesteście WIELKIE.

WARSZTATY
AEROBICU
Dnia 6.03.2016 cyklicznie nasze uczennice z nauczycielkami wychowania fizycznego p. M. Kukiełko, E. Jezewska, U.
Paszkowska brało udział w Warsztatach
Aerobicu organizowanych przez MOSiR.

W tym roku gościem specjalnym była p.
Natalia Gacka - mistrzyni Polski i świata
w fitness sylwetkowym, dietetyk kliniczny oraz trener personalnym. Warsztaty
były bardzo ciekawe, ale też wyczerpujące , każdy mógł wybrad coś dla siebie z
propozycji warsztatowych: power joga,
zumba, trening funkcjonalny, joga, aqua
aerobic. My byłyśmy zachwycone treningiem funkcjonalnym oraz zumbą na
koniec uspokajająco podziałała na nas
joga.
Odpornośd to naturalna bariera organizmu przed chorobami.

DZIEŃ TALENTÓW
JUŻ NIEDŁUGO

- Wbrew pozorom, aby zwiększyd swoją
odpornośd trzeba dużo odpoczywad.
Drodzy Uczniowie naszego gimnazjum. Wiadomo, że z niczym nie można przeZbliża się Dzieo Talentów, który odbę- sadzad, ale 8 godzin snu to PODSTAWA.
dzie się 22 kwietnia 2016 roku w Ełckim
Centrum Kultury.
- Kiedy już wypoczniemy, należy zadbad
o najważniejszy posiłek dnia, a mianowicie śniadanie. Ten posiłek nie musi byd
obfity, wystarczy, że dostarczycie organizmowi odpowiednią ilośd białka (np.:
jogurt), witamin (np.: jabłko), można
wymieszad to z płatkami owsianymi.
Taki posiłek na pewno pozwoli Wam
Zgłoście się ze swoim TALENTEM (w dobrze zacząd dzieo i wzmocnid odporróżnych dziedzinach) do pani Barbary nośd.
Kiluk - Dookowskiej lub pani Ewy Mandziarz.
Niech inni zobaczą, jak ciekawie można
spędzad
czas
poza
szkołą
!!!
Na zgłoszenia czekamy do 23 marca.
ZAPRASZAMY
XI MIĘDZYGIMNAZJALNY
KONKURS PIOSENKI
NIEMIECKOJĘZYCZNEJ

Już od dziesięciu lat Gimnazjum nr 1 w
Ełku organizuje Międzygimnazjalny Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej promujący niemiecką kulturę oraz naukę
języka niemieckiego w Polsce. W jury
Konkursu zasiadają profesjonalni muzycy oraz nauczyciele języka niemieckiego.
Konkurs odbywa się pod patronatem
Starosty Ełckiego oraz Prezydenta Miasta Ełku. Obecnie jest przeprowadzany
w dwóch formułach; soliści oraz duety.
Popularnośd naszego Konkursu wzrasta
z roku na rok, dlatego zapraszamy do
udziału szkoły z sąsiednich powiatów.
Konkurs odbędzie się 23 maja 2016 roku
o godz. 10. Serdecznie zapraszamy do
udziału.

Gimzetka
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- Kolejną sprawą, dzięki której Wasza
odpornośd będzie prawidłowa, jest
wzbogacenie swojej diety w warzywa,
owoce, chude mięso, ciemne pieczywo,
orzechy, miód i kasze. Trzeba jednak
pamiętad, że sama dieta nie wystarczy.
- Każdy powinien zadbad o odpowiedni
ubiór, tak aby nie przegrzad ani nie wyziębid organizmu. Czapka, szalik, ciepła
kurtka, rękawiczki i cieplejsze buty to
podstawa do przetrwania zimy bez
zbędnych chorób i zarazków.
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Czarna strefa
biblioteka
POLECAMY
Książka dla dzieci "O Ince,
która zachowała się jak trzeba" Anny Niedzieli - Strobel
Oparta na faktach opowieśd napisana
językiem zrozumiałym dla młodego czytelnika. Pięknie opowiedziana historia
jest jednocześnie głęboką analizą postaw moralnych. Autorka bez nadmiernego patosu przedstawia postawy wierności prawdzie, bycia dobrym i pomocnym oraz bycia patriotą. W dobie materializmu i konsumpcji może byd nieocenionym źródłem inspiracji w odkrywaniu, co naprawdę jest w życiu ważne.

rzeczywistości ratowała życie. Poddana Szymon Nowak „Dziewczybrutalnemu śledztwu, nie zdradza. Pony wyklęte”
śpiesznie osądzona, zostaje rozstrzelana.
Umiera z okrzykiem na ustach: Niech Były piękne, młode. Kochały swoich
chłopców, narzeczonych i mężów –
Żyje Polska!
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH. Trwały przy
nich aż do kooca. KOCHAŁY TEŻ POLSKĘ.
I O NIĄ WRAZ Z NIMI WALCZYŁY. Często
z bronią w ręku, ale także przenosząc
meldunki, opatrując rany, organizując
kryjówki i zaplecze. Prowadząc działalnośd konspiracyjną. A gdy stało się jasne, że CHWILOWO PRZEGRALI – służąc
słowem otuchy, tym nielicznym, którzy
przetrwali...
Pierwsza na naszym rynku książka o
dziewczynach z antykomunistycznego
podziemia – o tych bardzo znanych i
Luiza Łuniewska „Szukając niemal zupełnie zapomnianych. O tych,
które nie zawahały się, by oddad krajowi
Inki. Życie i śmierć Danki
swą młodośd, a niejednokrotnie i życie.
Siedzikówny”
Oto szesnaście porywających opowieści
Przez blisko pół wieku o Ince pamiętali o walce, dramatycznych wyborach,
tylko jej najbliżsi: siostry, koledzy z od- ucieczkach, upokorzeniach i więziennej
działów, którzy nawet nie znali jej praw- wegetacji. Są to jednocześnie opowieści
dziwego nazwiska i pewien stary ksiądz, o MIŁOŚCI I NIENAWIŚCI, O ŻYCIU I O
który nigdy nikomu o niej nie opowiadał. ŚMIERCI...
Na początku lat 90. pani Stasia z Narew- Ich indywidualne losy to tragiczna, lecz
ki pociągnęła za łokied miejscowego zarazem piękna częśd polskiej historii...
nauczyciela: w tym domu, powiedziała,
mieszkała dziewczyna zamordowana
przez UB, musi pan o tym dzieciom
opowiadad. Jednocześnie w Gdaosku,
historycy z IPN, zaczęli szukad śladów
tajemniczej sanitariuszki od Łupaszki.
Ksiądz Marian Prusak, z gdaoskiej parafii, odetchnął - w koocu mógł komuś
opowiedzied, co zdarzyło się w sierpniową noc 1946 roku. Oto historia Inki.

Piotr Szubarczyk „Inka. Zachowałam się jak trzeba…”

Projekt muzyczny Fundacji Niepodległości, która, chcąc oddad hołd Żołnierzom
Wyklętym – zaprosiła Darka Malejonka z
zespołem Maleo Reggae Rockers i niezwykłe polskie wokalistki do zrobienia
tego, co tylko prawdziwi artyści potrafią.
Wyśpiewane, wykrzyczane i wyszeptane
przejmujące historie Wyklętych, widziane oczami żon, matek, żołnierek i też
samej historii. Płyta wprowadza w niezwykły nastrój i nie chodzi tu tylko o
zadumanie się nad tym wstrząsającym
czasem naszej historii. Niezwykłe w niej

Opowieśd o tragedii postaci niezwyczajnej - Danucie Siedzikównie, ps. Inka sanitariuszce
i
łączniczce
AK.
Niespełna 18-letnia dziewczyna przyłącza się do oddziału partyzantów. W czasie potyczek z UB, zgodnie z kanonami
służby medycznej, opatruje rannych z
obu walczących stron. Na skutek zdrady
zostaje aresztowana pod zarzutem mordowania jeoców - ludzi, którym w

Gimzetka

Płyta „Panny wyklęte”
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jest to, że słuchając tych utworów, przeżywa się i momenty solidarności z bohaterami tekstów, gotowości do walki o
pamięd Niezłomnych na przemian z buntem, bezradnością i wzruszeniem takim
do łez i dreszczy…
Utwory oddają uczucia, które towarzyszyły tamtym ludziom i tamtym czasom.
Słowa wbudowane są w niezwykłą muzykę, tak różnorodna jak różnorodne są
teksty i ich autorki. Każda wokalistka
śpiewa w zgodzie z tym, co czuje,
wszystkie napisały teksty pod dyktando
serca przejętego losami Wyklętych. Poza
utworem pao Przybysz – wszystkie pieśni – od soulowych, reggae’owych przez
rap po wręcz metalicznego rocka – to
muzyczne pióro Darka Malejonka.
Do walki o dobre imię polskich bohaterów Darek zaprosił: Anię Brachaczek,
Gonix, Halinkę Mlynkovą, Ifi Ude, Kasię
Kowalską, Lilu, Kasię Malejonek, Marcelinę, Marikę, Monę, duet Paresłów (Dore i Fala), Annę Przybysz, Natalię Przybysz, Paulinę Przybysz. Wszystkie artystki zaśpiewały tak niesamowicie, jak tylko
może zaśpiewad kobieta – o mężczyźnie,
za którym tęskni, o którego się boi, którego traci i którego kocha i szanuje. Kobieta osłabiona brakiem mężczyzny,
ojczyzny i troska o codziennośd a mimo
to mocna wiarą, wiernością i miłością.
Ekstremalnie niebezpieczne czasy, gdzie
życie ociera się o śmierd, miłośd i wiernośd duszona jest nienawiścią i zdradą,
gdzie Niezłomnych wychowanych na
świętościach: Bóg, Honor Ojczyzna –
historia wciągnęła w czasy zła, donosów,
strachu i kolejnego politycznego poddaostwa. Te moce stworzyły płytę która
jest symbiozą misterium dla ducha i
uczty dla ucha.
Prawdziwy polski elementarz patriotyzmu i śpiewnik, który powinien znaleźd
się w każdym polskim domu. Projekt
wsparty honorowymi patronatami najważniejszych polskich instytucji: Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
(źródło: http://www.fundacjaniepodleglosci.pl/wydawnictwa/plyty/)

Gimzetka

LAUREACI KONKURSU
RECYTATORSKIEGO

KOŁO RATUNKOWE
Jeśli masz gorszy dzieo albo po prostu

11 lutego 2016r. odbył się szkolny etap
konkursu recytatorskiego. Brali w nim
udział uczniowie klas drugich i trzecich.
Prezentowali wybrane wiersze Krzysztofa Kamila Baczyoskiego oraz utwory
poświęcone tematyce przewodniej konkursu „Miasto- przestrzeo- człowiek”.
Laureatami konkursu zostali: Sandra
Długołęcka z klasy IIa oraz Marcin Guzik
z klasy IIIb. Będą oni reprezentowad
Gimnazjum nr 1 na XXI Wojewódzkim
Konkursie Recytatorskim Poezji Krzysztofa Kamila Baczyoskiego , który będzie
miał miejsce dnia 19 lutego 2016r. o
godz. 9:00 w Zespole Szkół nr 2 im. K.K.
Baczyoskiego w Ełku. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia.

III RUNDA LIGI
PŁYWACKIEJ
21.02.2016R. obyły się przedostatnie
cykliczne ligowe zawody pływackie w
Ełckim Parku Wodnym. Wśród uczestników nie zabrakło także gimnazjalistów z
„jedynki” oraz nauczycielek klas sportowych naszej szkoły. Tym razem zawodnicy mogli się zmierzyd w następujących
konkurencjach.: dorośli- 50m styl grzbietowy, 100m styl klasyczny, 100m styl
dowolny, młodzież- 50m styl motylkowy, 100m styl klasyczny oraz 100m styl
dowolny. W zawodach wzięło udział 20
naszych gimnazjalistów, części z nich
udało się po raz kolejny zająd miejsce na
podium. Wśród szczęśliwców znaleźli
się: kat. 14 lat styl dowolny – Robert
Grajewski III miejsce, kat. 14 lat styl
motylkowy- Rober Grajewski II miejsce,
Jakub Dmochowski III miejsce, kat. 15 lat
styl motylkowy- Cezary Chudzioski III
miejsce, styl klasyczny – Dawid Mrówka
I miejsce, Jakub Jurczyk II miejsce.
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nie miałeś możliwości przygotowad się
do lekcji i kombinujesz, jakby tu uniknąd
odpowiedzi przy tablicy, nie musisz się
martwid. Redakcja gazetki przychodzi Ci
z pomocą. Wystarczy, że zakupisz najnowszy numer gazetki, rozwiążesz dwie
zagadki logiczne, wypełnisz poprawnie
kupon ze strony 10 i dostarczysz go
opiekunkom redakcji gazetki: p. Katarzynie Łukaszewicz lub p. Barbarze Kiluk
- Dookowskiej do 23 MARCA 2016 r.
Rozwiązania do nr 2:
1. Poszukiwaną w ciągu liczbą podzielną przez każdą liczbę od 1
do 10 jest 2520.
2. „łania” – to samica. Pozostałe
słowa to nazwy samców.
Zwycięzcami w losowaniu koła ratunkowego z poprzedniego numeru zostali:
1. Zuzanna Wujek – kl. 1 c
2. Natalia Kopiczko – kl. 1 e
Kupon jest do odebrania u pani Katarzyny Łukaszewicz. Jednocześnie informujemy, że kupon ten upoważnia zwycięzców do zgłoszenia nieprzygotowania do
zajęd w dowolnym momencie na dowolnej lekcji. Serdecznie gratulujemy i
zachęcamy do udziału w następnym
losowaniu.
Zagadki logiczne
1. Uzupełnij brakujące litery, by
odkryd znane przysłowie:
**K **WOG* ** *O **GA
2. Jaka liczba powinna zastąpid
znak zapytania?
8,7,14,13,?,25,50
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WYDARZENIA
Z EŁKU
Od Nowego Roku w naszym mieście
działo się dużo, między innymi:
- 6.01.2016 r. odbył się Orszak Trzech
Króli, podczas którego uczestnicy najpierw spotkali się na placu Jana Pawła II,
a stamtąd o godzinie 13.00 wyruszyli w
drogę do parafii Św. Jana Apostoła i
Ewangelisty.

- 8-9.01.2016 r. miał miejsce, jak co roku, „Maraton Pieszy na Orientację-Ełcka
Zmarzlina”. To impreza turystycznosportowa na orientację. Zawody rozgrywane były tym razem na trzech dystansach: 100, 50 i 10 km. Uczestników
obowiązywały limity czasowe na pokonanie dystansów: 100 km 24-godzinny,
50 km 12 –godzin, 10 km 3 godziny.
Zawodnicy musieli iśd samodzielnie lub
w grupach. Maraton przeznaczony był
dla amatorów turystyki pieszej o bardzo
dobrym przygotowaniu kondycyjnym.

- 10.01.2016 r. odbył się 24. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Uczestnicy w tym roku zbierali pieniądze
na zakup urządzeo medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.

Gimzetka

- 17.01.2016 r. miało miejsce Mazurskie
Kolędowanie. To świąteczna inicjatywa
Mazurskiego Zespołu Pieśni i Taoca EŁK.
Wyjątkowy koncert kolęd i pastorałek w
wykonaniu ok. 40 osobowej grupy wokalistów, tancerzy oraz kapeli naszego
ełckiego zespołu ludowego. W skład
grupy weszły dzieci, młodzież i dorośli.
W blisko 30 minutowej prezentacji programu mieliśmy okazję zobaczyd stroje z
rożnych regionów Polski.

- 23.01.2016 r. to w tym roku data najpiękniejszego święta, bowiem tego dnia
każda babcia i każdy dziadek obchodzili
swoje święto. To dla nich zorganizowano specjalne dla nich występy, które
sprawiły im wiele radości i przy okazji
pozwoliły wykazad się na scenie. Mowa
tu oczywiście o Święcie Babcinego Pampucha. Oprócz artystycznych występów
przygotowano konkurs na najsmaczniejszy i najpiękniejszy wypiek karnawałowy. Tegoroczny „Pampuch” był wyjątkowy, ponieważ uświetnił obchody 35lecia działalności ełckiego chóru seniora
„Pojezierze”.

- 5.03.2016 r. odbył się XXVII Jarmark
Kaziuka. Tradycja kiermaszu sięga czterech stuleci i jest pewnym nawiązaniem
do przeszłości Litwy. Kaziuki Wileoskie
są wizytówką sztuki ludowej krainy nad
Wilią, a nazwa wywodzi się od imienia
patrona Litwy – św. Kazimierza, kanonizowanego na świętego w 1602 roku. Jarmark Kaziuka jest zarazem pożegnaniem się z zimą, ożywia miasto, napełnia przybyszami, sprzedawcami i
turystami. Podczas dwóch dni mogliśmy
zawitad do krainy unikatowych wyrobów
nie zawsze dostępnych w sklepach,
gdzie mogliśmy kupid wszystko, co ręce
ludzkie zrobiły podczas długiej zimy.

- 06.03.2016 r. nasze miasto odwiedziła
Stanisława Celioska, znana przede
wszystkim, jako znakomita, wszechstronna aktorka występująca zarówno
na deskach teatralnych, jak i przed kamerą. To również wspaniała piosenkarka, która, wykonując „Atramentową
rumbę” czy też utwory z albumu „Nowa
Warszawa”, zaskoczyła i ujęła swoim
przejmującym głosem cała publicznośd.

- 28.02.2016 r. o godz. 12.00 miał miejsce bieg pod nazwą " Tropem Wilczym .
Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych". W
tym roku dystans do pokonania to zaledwie 1963 m, ponieważ odwołuje się do
roku, w którym zginął ostatni Żołnierz
Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek). Bieg
miał miejsce na promenadzie na jeziorem Ełckim i odbył się z inicjatywy Fundacji Wolnośd i Demokracja.
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CO JEST GRANE
Pokój
15-18 marca 2016 r. KINO ECK

sowieckich. Wraca w rodzinne strony i
wstępuje do Narodowego Zjednoczenia
Wojskowego. Jako dowódca oddziału
29 - 31 marca 2016 r. KINO ECK
partyzanckiego przez kolejnych 6 lat
Uważany za mruka i dziwaka Pajtek za- kontynuuje walkę o wolną Polskę z soprzyjaźnia się z 6-letnią, osieroconą wieckim okupantem, siejąc postrach
dziewczynką Hanią. Więź, która ich po- wśród funkcjonariuszy UB i kolaboranłączy pozwoli przetrwad okrucieostwa tów. Komunistyczne władze robią
wojny, ludzką zawiśd i samotnośd. Na wszystko, aby namierzyd i zlikwidowad
koocu długiej drogi, która ich czeka, „wroga władzy ludowej”.
odnajdą jednak w sobie sprawiedliwośd i
dobro.

Sprawiedliwy

Jack ma pięd lat, gdy dowiaduje się od
mamy, że pokój w którym mieszka z nią
od urodzenia nie jest całym światem.
Wychował się tu myśląc, że po drugiej
stronie ścian jest pustka. Teraz matka
decyduje się powiedzied mu prawdę i z
jego pomocą podjąd walkę o wolnośd.
Od prawie 6 lat są tu więzieni przez
człowieka, który każe nazywad się Dużym Nickiem. Izoluje ich od świata, grożąc, że próba ucieczki zostanie ukarana
śmiercią. Mama obmyśla niezwykle ryzykowny plan, którego głównym bohaterem ma byd właśnie Jack. Wkrótce
okaże się, że nie samo odzyskanie wolCały ten cukier
ności jest największym wyzwaniem, ale
koniecznośd odnalezienia się w niej i
29 - 31 marca 2016 r. KINO ECK
nauka życia na nowo.
"Cały ten cukier" to film, który właśnie o
tym mówi. Damon Gameau przeprowadził niezwykły eksperyment, żeby pokazad, w jaki sposób obecna w tytule substancja wpływa na człowieka. Reżyser
jadł tylko jedzenie określane jako
"zdrowe", a jednak zawierało ono duże
ilości cukru. Film jest jednocześnie zabawny i pouczający, mówi o problemach
Janis
przemysłu cukrowniczego, a także o
tym, na których półkach w supermarketach znajdziecie niebezpieczne produk20 marca 2016 r. KINO ECK
Szczery, emocjonalny i przemyślany film, ty. "Cały ten cukier" zmieni na zawsze
może nawet bardziej o Joplin jako o wasz sposób myślenia o "zdrowym"
osobie niż legendzie. Sięgając do pry- jedzeniu, a także wyjaśni, skąd wzięły się
watnych zapisków artystki, wydobywa- nasze obecne przyzwyczajenia kulinarne
jąc z rodzinnych archiwów fotografie, i co możemy zrobid, żeby je zmienid.
nagrania, a przede wszystkim listy, Berg
powraca do teksaoskiego dzieciostwa
Janis Joplin, naznaczonego bolesnym
odrzuceniem i poczuciem niedopasowania. Przywołuje też czasy rozkwitu kariery piosenkarki w San Francisco, trudne
początki, skomplikowane relacje z zespołem, atmosferę Woodstock i pierwHistoria Roja
sze miłości.

7 rzeczy, których nie
wiecie o facetach
KINO PLANET CINEMA

"7 rzeczy, których nie wiecie o facetach"
to historia o współczesnych mężczyznach - nie tylko dla mężczyzn. Główni
bohaterowie spotykają się w jednym ze
stołecznych klubów fitness. Każdy inaczej patrzy na świat i każdy na własny
sposób szuka szczęścia... Kompozytor
muzyczny, znawca reklamy, inspektor
sanepidu, weteran wojnenny - czy każdemu z nich uda się znaleźd miłośd z
wielkim mieście?

KINO PLANET CINEMA

Wiosna 1945 roku. 20-letni Mieczysław
Dziemieszkiewicz, pseudonim „Rój”,
traci starszego brata, dowódcę oddziału
Narodowych Sił Zbrojnych na Mazowszu, zamordowanego przez żołnierzy
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BANK KAWAŁÓW
Dlaczego blondynka wkłada trawę do
telefonu?

jego topiącego się synka?

Na to dziecko:

- Tak

- Bo to są buciki mojego brata ale mama

- Oddawaj czapkę złodzieju!

kazała mi je nosid.

***

- Bo chce mied kontakt z przyrodą.
***
Brunetka mówi do blondynki:
- Zobacz, jaki piękny las.
Blondynka na to:
- Nie widzę, drzewa mi zasłaniają.
***

Pani zacisnęła ręce mocno na szafce,

Mama zwraca się do syna:

odczekała, aż przestaną jej się trząśd, i

- Posprzątaj wreszcie ten bałagan w

znowu pomaga dziecku wciągnąd buty.

swoim pokoju!

Wciągają, wciągają, weszły!.

- Ja nie mam bałaganu. Po prostu moje

- No dobrze, - mówi wykooczona pani - a

wszystkie rzeczy prowadzą koczowniczy

gdzie masz rękawiczki?

tryb życia.

- W bucikach.
***

Przychodzi blondynka do sklepu RTV i

***

Pierwsza kobieta na księżycu:

mówi:
- Poproszę ten telewizor.
- Przepraszam, nie rozmawiam z blondynkami - powiedział sprzedawca.
Następnego dnia blondynka wraca do
tego samego sklepu z ciemną peruką na
głowie i zwraca się do sprzedawcy:
- Poproszę ten telewizor.

- Houston, mamy problem!
- Co?
- Nic, nieważne.
- Co się stało?
- Nic...
- No mów.
- Domyśl się!

- Przepraszam panią, ale nie rozmawiam
z blondynkami - odpowiedział sprzedawca.

***
Pani przedszkolanka pomaga dziecku
założyd wysokie, zimowe butki. Szarpie

- Ale, skąd pan wiedział?! - pyta z oburzeniem blondynka.
- Ponieważ, o to, co pani prosi, to nie
telewizor tylko mikrofalówka.
***
Mąż i żona oglądają horror. Nagle pokazuje się potwór.
Przestraszna żona krzyczy:
- O matko!Mąż ze spokojem odpowiada:
- Hmm... Rzeczywiście podobna.
***
Dzwoni telefon:
- Pan Kowalski?
- Tak

się, męczy, ciągnie.
- No, weszły!
Spocona siedzi na podłodze, dziecko
mówi:
- Ale mam buciki odwrotnie.

Zdrowych, pogodnych Świąt
Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei
i miłości.
Radosnego, wiosennego
nastroju,
serdecznych spotkań w gronie
rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja.

Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają,
mordują się, sapią. Wciągają je znowu,
sapią, ciągną, ale nie chcą wejśd.

Życzy redakcja wraz
z opiekunkami.

- Uuuf, weszły!
Pani siedzi, dyszy, a dziecko mówi:
- Ale to nie moje buciki.
Pani niebezpiecznie zwężały się oczy.
Odczekała i znowu szarpie się z butami
... Zeszły!

- To pan wczoraj wyciągnął z wody mo
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Kto, co, komu :D ?
Pozdro dla Kasi :D
ID

Pozdrowienia dla
Zielonego Banana i Wery
Pozdrawiam
Witalkę nr 6
Witalkę nr 2
i wszystkich fanów
"Scram Queens" ! <3

Pozdrawiam
Damiana Gibnieskiego
Huberta Cimocha
Pawła Sroke
i Szymona Łęczyckiego
wszystkich nauczycieli

Dawida Szmita
Kube Kobeszko

Pozdrawiam Moją kochaną
Anię <3, Bigosa, Faustynkę,
Pałę, Pyszesa, Melkę i Sczypiora
Kocham Was :)
Pozdrowienia dla :
-Bożenki
-Irka
-trio matematyczne
Pozdrawiam Pimpka i jej nogę,
Wruszkę Zembuszkę skiepkę,
Anię, a tak wogóle całą Ie
a i Danonka
Pozderki od Czopka
Pozdro dla Wojtka z Ie

Pozdrawiam
Zubrzyka
i Nikusię
Pozdrawiam najlepszą
na świecie Księżniczkę
Paulinkę :3
Pozdro dla
Żaby, Pauliny, Klaudii,
Weber i dla mojej 17-stki
i dla Nikoli
Kulas
Pozdrawiam Księżniczce Spyłe
Księżniczkę Nikole
i moja przyjaciółkę Paulinę

Pozdro mu Kamila z Ie
Pozdrowienia dla
Rafała Lewandowskiego z 1a,
dla mojej debilki Asi kc ,
Bigosa z 1e i Kupy Klaudi z IIf KC
Pozdro 600
Dla IE

Pozdro dla
Kulasa, Pauliny Akierman
i śruby
Pozdrawiam Rudą Pauline XD z 1D
Od czarnej :*
i Dla Klaudi (Majki) z 1C :*

Pozdro dla wszystkich
fajnych osób! xd

Pozdrawiam Klaudie Żaboską z kalsy Id
Pozdro Mordeczko :)

Pozdrawiam
Ziementora, Zenka,
Wieśka i Parówęch

Pozdrawiam Spyłkę

Pozdrawiam Moją Kochaną Amkę .
Dodatkowo Moje :*
-Martix, wixa i Werkę
-Śliwka, Szafa i Anu$ia

Pozdrawiam Gimpera :)
Pozdrawiam Klaudie i Pauline z ID
Pozdrawiam Wróżkę Zęmbuszke Skiepke
Śliwska i Małgorzata
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