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,,Zachowałam się jak trzeba" - to słowa 

naszej patronki ,Danuty Siedzikówny 

"Inki", ale również tytuł świetnego 

szkolnego przedstawienia. Premiera 

spektaklu odbyła się 1 marca 2016 w 

Ełckim Centrum Kultury, tuż po ceremo-

nii nadania imienia szkole. Wszyscy ak-

torzy byli przygotowywani pod czujną 

opieką pani Katarzyny Łukaszewicz, 

pani Eweliny Koniecko oraz pani Jolanty 

Ratuszny. Natomiast stroną muzyczną 

zajęła się pani Ewa Awramik, a  informa-

tyczną pani Barbara Kiluk-Dońkowska. 
 
 

 

      

W dniach 2-3 kwietnia 2016r. 

uczniowie klasy II f uczestniczyli w 

25. Finale Ogólnopolskim Między-

narodowego Konkursu Odyseja 

Umysłu, który miał miejsce w Gdy-

ni. W finałowych zmaganiach wzię-

ło udział 215 drużyn z całej Polski. 

Zakwalifikowały się one więcej na str. 3» 

 

 

 

 

 

Każdy z nas ma jakiś ukryty talent. 

Niektórzy potrafią śpiewać, tańczyć, a 

jeszcze inni rozśmieszać ludzi do łez. 

Dlatego nasza szkoła, chcąc odkryć 

zdolności młodzieży, zorganizowała 

szkolny Dzień Talentów, który w tym 

roku przygotowały panie: Barbara Kiluk 

– Dońkowska, Urszula Paszkowska i 

Ewa Mandziarz.             więcej na str. 5» 

 

     

Warszawa to piękne miasto, które 

uczniowie, pracownicy naszej szkoły 

oraz NSZZ Solidarność miała okazje 

zwiedzić 19 maja 2016 roku. Punktu-

alnie  4.30 wyruszyliśmy w stronę 

stolicy. Po godzinach jazdy więcej na str. 6»  

 

 

» Wieczornica 

» Co jest grane? 

» Czy warto czytać? 

» Kto, co, komu ? 

» Strzał w dziesiątkę 

» Przez różową szybkę 

» Kulinarny sukces 
 

» Super klasa  

 
 
 

Centrum Edukacji Obywatelskiej w ra-

mach programu Szkoła Demokracji 

przyznało naszemu gimnazjum tytuł i 

certyfikat Szkoły Demokracji. Po roku 

starań, pisania sprawozdań, poprawiania 

jakości pracy naszej szkoły, otrzymali-

śmy akceptację. Naszym zadaniem było 

spełnienie kryteriów        więcej na str. 6-7 » 

 
PONADTO W NUMERZE 

 

AKTORZY ZAGRALI  
TO REWELACYJNIE 

 
 

 

ODYSEJA UMYSŁU 

 
 

 

ŚMIECH AŻ DO ŁEZ 

 
 

 

W STRONĘ STOLICY 

 
 

 

JESTEŚMY SZKOŁĄ 

DEMOKRACJI 
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,,Zachowałam się jak trzeba" - to 

słowa naszej patronki ,Danuty Sie-

dzikówny "Inki", ale również tytuł 

świetnego szkolnego przedstawienia. 

Premiera spektaklu odbyła się 1 mar-

ca 2016 w Ełckim Centrum Kultury, 

tuż po ceremonii nadania imienia 

szkole. Wszyscy aktorzy byli przygo-

towywani pod czujną opieką pani 

Katarzyny Łukaszewicz, pani Eweli-

ny Koniecko oraz pani Jolanty Ra-

tuszny. Natomiast stroną muzyczną 

zajęła się pani Ewa Awramik, a  in-

formatyczną pani Barbara Kiluk-

Dońkowska. 

 
Na początku, na scenie pojawiła się 

czwórka młodych osób wsiadających 

do pociągu. Młodzież rozmawiała o 

różnych szkolnych sprawach, a mię-

dzy innymi o nowym temacie wypra-

cowania. Zadanie domowe polegało 

na opisaniu wielkiego bohatera. Tak 

się złożyło, że dwójka staruszków 

podsłuchała rozmowę paczki znajo-

mych i postanowiła im pomóc, opo-

wiadając o jednej z panien wyklętych 

- Danucie Siedzikównie.  

 
W tym momencie dalsza akcja dzieje 

się na drugiej połowie sceny, gdzie 

przenosimy się w świat z opowieści. 

Tutaj ukazywane są różne wydarze-

nia z życia tytułowej bohaterki mię-

dzy innymi: uroczysta przysięga,  

opatrywanie rannych żołnierzy, po-

dróż do Gdańska, a nawet aresztowa-

nie. Nie odbyło się również bez lekko 

brutalnych scen z przesłuchań. Jak 

wiadomo wszystko to było tylko i 

wyłącznie grą aktorską, ale trzeba 

przyznać, iż aktorzy zagrali to rewe-

lacyjnie. 

 
Opowieść zakończyła się jedną sceną 

z filmu, gdzie Danuta Siedzikówna 

oraz "Zagończyk" zostają rozstrzela-

ni. Przedstawienie kończy się powro-

tem do pociągu, gdzie przyjaciele są 

pełni podziwu bohaterstwa Inki i 

postanawiają właśnie ją opisać w 

swoim wypracowaniu. 

Aktorzy bardzo wczuli się w swoje 

role, przez co pozwolili widzom 

przenieść się kilka lat wstecz. Szkol-

ny zespół Pryma tym razem również 

nas nie zawiódł. Przez cały spektakl, 

w przerwach między scenkami, ra-

czył publikę pięknie zaśpiewanym 

piosenkami. Pojawiły się tu takie 

tytuły jak: ,,Panie Generale" , ,,Jedna 

Chwila" czy też ,,Niezłomni". 

Zapytaliśmy też kilku oglądających. 

Sprawdźmy, co oni sądzą o tym wy-

darzeniu!  

-Przedstawienie było wzruszające i 

ciekawe! Zasmuciła mnie historia 

Inki. Myślę, że była bardzo odważną 

dziewczyną. Aktorzy świetnie zagrali 

swoje role  - wypowiedziała się jedna 

z uczennic. 

- Uważam, że przedstawione było 

ono bardzo dobrze. Aktorzy właści-

wie odegrali i ośpiewali swoje role. 

Wiele się dzięki niemu nauczyłam - 

dopowiedziała druga. 

- Było piękne i pouczające. Oby ta-

kich więcej. 

-Przedstawienie było bardzo po-

prawne, gdyż aktorzy właściwie ode-

grali swoje role. Jednak najbardziej 

urzekły mnie utwory muzyczne, gdyż  

miały one bardzo piękny przekaz i 

zapewne poruszyły wiele młodocia-

nych serc - wygłosiła swoją opinię 

dziewczyna pod pseudonimem Kacz-

ka. 

 

 

Wieczornica zorganizowana w Miej-

skiej Bibliotece Publicznej im. Zofii 

Nasierowskiej w Ełku była imprezą 

towarzyszącą uroczystości nadania w 

dniu 1 marca 2016r. naszej szkole 

imienia – Gimnazjum nr 1 im. Danu-

ty Siedzikówny „Inki” w Ełku.  

W programie Wieczornicy zapropo-

nowałyśmy:  

1. Wprowadzenie i refleksje histo-

ryczne w oparciu o materiały wysta-

wowe IPN – dr Mariola Kondracka 

2. Montaż słowno – muzyczny „Pa-

miętać to nasz obowiązek” 

 
3. Wręczenie nagród zwycięzcom 

konkursów: historycznego i plastycz-

nego 

4. Biesiada piosenki partyzanckiej 

Zaszczycili nas swoją obecnością: 

rodzina naszej patronki – p. Dorota i 

Dariusz Tymińscy oraz p. Hanna 

Bożena i Maciej Pawełek, dyrekcja 

szkoły, nauczyciele, rodzice i 

uczniowie, nauczyciele – opiekuno-

wie uczniów uczestniczących w kon-

kursach. 

 
W ramach realizacji grantu „Bank 

Ambitnej Młodzieży” z Fundacji 

Banku Zachodniego  

AKTORZY ZAGRALI  
TO REWELACYJNIE 

 
 

 WIECZORNICA 
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zorganizowałyśmy: międzygimna-

zjalny konkurs plastyczny, między-

gimnazjalny konkurs historyczny i 

wieczornicę.  

Na konkurs plastyczny zatytułowany 

„Żołnierki Wyklęte” wpłynęło 26 

prac. Jury przyznało trzy główne 

nagrody i trzy wyróżnienia: 

W konkursie historycznym zatytuło-

wanym „Historia Danuty Siedzików-

ny „Inki” i Żołnierzy Wyklętych 

wzięło udział 27 uczniów z 7 gimna-

zjów powiatu ełckiego. Wszystkie 

imprezy zorganizowałyśmy aby 

uczcić bohaterów, wyciągnąć z hań-

by i poniżenia z pogardy i nienawiści 

i włączyć się w proces przywracania 

ich publicznej pamięci. Jesteśmy im 

to winni i potrzebni. Musimy o nich 

mówić i nieść ich niezwykłą historię 

rodzinną. 

 
Ale także Niezłomni są nam potrzeb-

ni, aby w codziennej krzątaninie nie 

zapomnieć o najwyższych warto-

ściach w życiu człowieka, narodu, 

państwa i żeby o tych wartościach 

mówić naszym wychowankom.  

Grant pozyskały i zrealizowały: p. 

Joanna Maria Kiersnowska – peda-

gog szkolny, p. Małgorzata Urbano-

wicz - n – l wychowania fizycznego, 

dr p. Mariola Kondracka – n – l hi-

storii, p. Izabela Kalchert – n – rewa-

lidacji, Magdalena Kukiełko – n- l 

wychowania fizycznego. W przygo-

towanie Wieczornicy zaangażowały 

się także: p. Ewa Awramik i zespół 

„Pryma”, p. Barbara Kiluk – Doń-

kowska i p. Ewelina Koniecko . 

 

 

 

 

Wielu ludzi lubi czytać książki. Jest 

to bardzo pożyteczna czynność, gdyż 

można się dużo nauczyć  lub wziąć  

udział w konkursie sprawdzającym 

wiedzę … 

W naszej szkole nadarzyła się ku 

temu okazja. Panie Katarzyna Łuka-

szewicz i Dorota Duroł przeprowa-

dziły szkolny etap II Ogólnopolskie-

go Konkursu Literatury Fantasy 

„Źródła marzeń – Sources of Dre-

ams” 2016 organizowanego przez 

QUBUS w Katawicach , który  

sprawdzał wiedzę z książek autor-

stwa J. K. Rowling  i J. R. R. Tolkie-

na. 

 
W I etapie wzięło udział 2 tysiące 

osób z całej Polski ,w tym 9 uczniów  

naszej szkoły. Jesteśmy bardzo za-

dowoleni , ponieważ uczennica Nata-

lia Kulbacka z klasy 1 c zajęła 29 

miejsce. To zaskakujący wynik! 

23 kwietnia w Zamku Gniew odbył 

się II etap konkursu. Natalia nas nie 

zawiodła , zajęła 5 miejsce !!! To 

wspaniały wynik, biorąc pod uwagę 

ilość uczestników !  

Wierzcie nam, książka to wierny 

przyjaciel, który nigdy nie zawiedzie, 

a może nas bardzo wiele nauczyć. 

Zachęcamy więc wszystkich do 

częstszego sięgania po lekturę  oraz 

mamy nadzieję ,że Natalia będzie 

dalej rozwijała swoje zainteresowa-

nia.  

 

 

 

W dniach 2-3 kwietnia 2016r. 

uczniowie klasy II f uczestniczyli w 

25. Finale Ogólnopolskim Międzyna-

rodowego Konkursu Odyseja Umy-

słu, który miał miejsce w Gdyni. W 

finałowych zmaganiach wzięło udział 

215 drużyn z całej Polski. Zakwalifi-

kowały się one w Eliminacjach Re-

gionalnych mających miejsce w 

Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Pozna-

niu, Warszawie i Wrocławiu od 27 

lutego do 13 marca b.r.  

Każda drużyna prezentowała rozwią-

zania wybranych przez siebie Pro-

blemów Długoterminowych w posta-

ci różnego typu występów teatral-

nych oraz uczestniczyła w Konkursie 

Spontanicznym, w trakcie którego jej 

członkowie w krótkim czasie musieli 

wykazać się kreatywnością, szybko-

ścią myślenia oraz umiejętnościami 

twórczymi. Ocenie podlegały także 

stworzone przez uczestników ele-

menty scenografii, rekwizyty oraz 

piosenka i taniec. 

Dnia 2 kwietnia uczniowie Gimna-

zjum nr 1 pojawili się na miejscu 

konkursu – w Pomorskim Parku Na-

ukowo- Technologicznym w Gdyni 

kilka godzin przed czasem występu, 

by zarejestrować się i dokonać ostat-

nich poprawek w elementach sceno-

grafii i rekwizytach transportowa-

nych z Ełku. Po rozmowie z Sędzią 

Sceny zespół został poproszony o 

wejście na scenę i zaprezentowanie 

efektów swojej wielomiesięcznej 

pracy. Zadanie drużyny polegało na 

przygotowaniu dowcipnego spekta-

klu , w którym miały zostać zapre-

zentowane punkty widzenia trójki 

różnych zwierząt- ryby, ptaka i ssa-

ka- okazujących emocje i rozwiązu-

jących rozmaite problemy. Stawiając 

czoła wyzwaniom, trzy wymagane 

postacie zwierzęce miały pomóc so-

bie wzajemnie oraz komuś nieznajo-

memu, a także zaradzić czemuś, co 

zagraża przetrwaniu ich wszystkich. 

  

CZY WARTO 
CZYTAĆ? 

 
 

 

ODYSEJA UMYSŁU 
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W inscenizację miały być wplecione 

: wykonywany na żywo taniec, ory-

ginalna piosenka oraz pewne drzwi, o 

których każdy z bohaterów miał 

uważać, że prowadzą gdzieś indziej 

niż sądzą pozostali. Całość przedsta-

wienia miała być pomysłowa, orygi-

nalna, nieprzewidywalna. W trakcie 

występu kilku sędziów oceniało aż 

28 różnych elementów widowiska. 

Docenili oni świetną grę aktorską 

młodych Ełczan, ich kostiumy oraz 

precyzję wykonania scenografii. Po 

południu wszyscy uczestnicy konkur-

su, a więc niemal 3000 osób, uczest-

niczyli w kilkugodzinnej imprezie 

integracyjnej, która miała miejsce w 

Gdyni Arena zdolnej pomieścić tak 

dużą liczbę osób. Następnego dnia 

gimnazjaliści uczestniczyli w Kon-

kursie Spontanicznym. Chociaż 

przygotowywali się do niego od kilku 

miesięcy, ćwicząc różnego rodzaju 

zadania- słowne, manualne oraz 

słowno- manualne- mogli spodzie-

wać się wszystkiego. To zadanie 

wymagało od nich koncentracji, re-

fleksu oraz kreatywnego myślenia. 

Wieczorem, po zakończeniu wystę-

pów wszystkich drużyn, w Gdyni 

Arena miała miejsce Gala Finałowa. 

 
 W jej trakcie zgromadzeni tam Ody-

seusze oraz kibice obserwowali wy-

stępy wyjątkowo kreatywnych mło-

dych, polskich artystów, a z ust 

pierwszego polskiego trenera Odyse-

uszy wysłuchali historii tego mię-

dzynarodowego konkursu , który w 

tym roku został w Polsce przeprowa-

dzony po raz 25. Na koniec zostały 

ogłoszone wyniki konkursu, a druży-

ny, które zakwalifikowały się na  

EuroFestiwal i Finały Światowe 

otrzymały puchary. Debiutująca dru-

żyna z Gimnazjum nr 1 w swojej 

kategorii wiekowej znalazła się na 10 

miejscu. Sytuując się w pierwszej 

dziesiątce najbardziej kreatywnych 

gimnazjalistów w kraju, uczniowie 

pamiętali słowa organizatorów, iż 

„W Odysei Umysłu każdy jest Zwy-

cięzcą”.  

 
Ten wspierany przez Ministra Edu-

kacji Narodowej program edukacyjny 

rozwija bowiem postawy i umiejęt-

ności na całe życie- wszyscy stają się 

bardziej niezależni, przedsiębiorczy, 

odpowiedzialni, otwarci i pewni sie-

bie, uczą się działać w zespole, eks-

perymentować i podejmować ryzyko, 

a porażki traktować jak wyzwanie. 

Uczniowie zadeklarowali, że w na-

stępnym roku podejmą to wyzwanie 

po raz kolejny, bo raz uczestnicząc w 

Odysei Umysłu na zawsze pozostaje 

się Odyseuszem. 

 

 

 

 

11 kwietnia w Ełckim Centrum Kul-

tury odbył się coroczny Konkurs Re-

cytatorski „Przez Różową Szybkę”. 

Reprezentantem Gimnazjum nr 1 im. 

D. Siedzikówny „Inki” był uczeń 

klasy IIf, Łukasz Haraburda przygo-

towywany przez panią Ewelinę Ko-

niecko. Przed występem dopraco-

wywał każdy fragment tekstu tak, 

aby jego interpretacja była jak naj-

bardziej interesująca , odzwierciedla-

jąca wachlarz emocji osoby mówią-

cej w wierszu. Zaprezentował wiersz 

Wisławy Szymborskiej pt. „Identyfi-

kacja”. Jego prezentacja zapewniła 

mu udział w finale, który miał miej-

sce dnia 16 kwietnia. Dzięki swojej 

ambicji i pracy Łukasz w kategorii  

 

 
 

wiekowej „gimnazja” uzyskał I miej-

sce. Serdecznie gratulujemy ucznio-

wi naszego gimnazjum, życząc mu 

dalszych sukcesów. 

 

 

 

 

Uwieńczeniem działań związanych z 

realizacją grantu BAM z Fundacji 

Banku Zachodniego WBK w związ-

ku z nadaniem szkole imienia był 

wyjazd młodzieży na Strzelnicę My-

śliwską w Ełku. Uczniowie, którzy 

aktywnie włączyli się w organizację 

imprez związanych z tym ważnym w 

życiu naszej szkoły wydarzeniem 

uczestniczyli w dniu 18 kwietnia 

2016 r. w zajęciach strzeleckich, któ-

re obejmowały część teoretyczną, 

czyli poznanie zasad bezpiecznego 

posługiwania się bronią i zapoznanie 

się z różnymi rodzajami broni palnej 

oraz część praktyczną, czyli strzela-

nie z wybranych rodzajów broni 

 
 

 krótkiej i długiej (m.in. z pistoletu - 

Glock, TT-33, CZ 75, pistoletu ma-

szynowego Glauberyt, karabinka CZ 

858, karabinu – Mosin 98K, M14 

oraz strzelby). Zajęcia odbyły się pod 

opieką instruktora z Klubu Strzelec-

kiego "Wilk" z Olecka. Uczniowie 

mieli okazję sprawdzić swoje umie-

jętności w posługiwaniu się bronią 

palną. Większość uczestników zajęć 

wykazała się wyjątkową celnością. 

Te ciekawe zajęcia okazały się strza-

łem w dziesiątkę!!! 

PRZEZ RÓŻOWĄ 
SZYBKĘ 

 
 

 

STRZAŁ  

W DZIESIĄTKĘ 
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Każdy z nas ma jakiś ukryty talent. 

Niektórzy potrafią śpiewać, tańczyć, 

a jeszcze inni rozśmieszać ludzi do 

łez. Dlatego nasza szkoła, chcąc od-

kryć zdolności młodzieży, zorgani-

zowała szkolny Dzień Talentów, któ-

ry w tym roku przygotowały panie: 

Barbara Kiluk – Dońkowska, Urszula 

Paszkowska i Ewa Mandziarz. 

22kwietnia nastał ten dzień, w któ-

rym nasi uczniowie mogli się wyka-

zać. Mieliśmy okazję zobaczyć ze-

społy, pary taneczne, duety i soli-

stów. Każdy występ był na bardzo 

wysokim poziomie jednak najwięk-

sze uznanie według uczniów zdobyli:  

Adrian Cimochowski z pokazem 

akrobatycznym- zdobywca 3 miejsca  

 
Marcin Wiśniewski i Mateusz Ner-

kowski  za piosenkę 2paca- zwycię-

scy 2 miejsca.  

         

                                                                                                                                     
Jednak największą ilość głosów 

otrzymał niezwykle zabawny kabaret 

„Szkoła na co dzień”, przygotowany 

prze uczniów klas trzecich.                                                                                                                                                    

 
Wszyscy uczestnicy zostali nagro-

dzeni wielkimi brawami oraz dyplo-

mem. Nie możemy się doczekać na-

stępnego roku!  

 

 

 

 

Kuba Pejcz i Janek Mieleszko z kl. 

2E pod opieką p. M. Namiotkiewicz 

wzięli udział w I edycji międzyszko-

nego konkursu „Nie taka pizza 

straszna, jak ją malują!” Konkurs 

zorganizowany przez Zespół Szkół nr 

6 w Ełku odbył się 23 kwietnia pod-

czas Dnia Otwartego Szkoły. Zakwa-

lifikowane do finału drużyny musiały 

wykonać pizzę zgodnie ze zgłoszo-

nym wcześniej przepisem. Po zacię-

tych zmaganiach jury wyłoniło zwy-

cięzców – okazali się nimi nasi 

uczniowie. Gratulujemy zajęcia I 

miejsca! 

 
 

 

 

Od października do kwietnia odbyło 

się 9 konkurencji. W rywalizacji 

uczestniczyły wszystkie klasy. 

Uczniowie  wykonywali prace pla-

styczne: plakat z okazji Dnia Niepod-

ległości i kalendarz adwentowy. 

Udzielali się charytatywnie zbierając 

zakrętki i dary serca. Były zagadki 

fotograficzne oraz zabawa w koloro-

we przebieranie się. Trzeba było wy-

kazać się oczytaniem i jak najczęściej 

zaglądać do biblioteki szkolnej. W 

tym roku nie mogło zabraknąć zadań  

związanych z naszą patronką – był to 

test wiedzy o życiu Danuty Siedzi-

kówny. Rozstrzygnięcie konkursu 

odbyło się podczas Dnia Talentów. 

Nagrodzone klasy otrzymały dyplo-

my, a zwycięzcy: puchary i bony na 

klasowe wyjście do parku linowego. 

Oto wyniki: 

 

Klasy pierwsze: 1 miejsce - 1d (54 

pkt.), 2 miejsce - 1e (51 pkt.), 3 miej-

sce - 1c (48 pkt.) 

   

Klasy drugie: 1 miejsce – 2b (54 

pkt.), 2 miejsce – 2e (53 pkt.), 3 

miejsce – 2f (44 pkt.) 

 

Klasy trzecie: 1 miejsce – 3c  (52 

pkt.), 2 miejsce (51 pkt.) – 3b, 3 

miejsce – 3f (50 pkt.) 

 
Należy dodać, że walka o punkty 

trwała do samego końca, czasami o 

zwycięstwie decydował tylko jeden 

punkt. Dziękujemy wszystkim za 

udział, gratulujemy wyników i ży-

czymy świetnej zabawy w parku li-

nowym!   

 

 

 

 

Klasa 1b wybrała się 13 maja z wizy-

tą do Ełckiego Parku Naukowo-

Technologicznego. Z okazji Dni 

Otwartych Funduszy Europejskich 

zaprezentowały się firmy działające 

w Technoparku. Najwięcej stanowisk 

było z drukarkami 3D.  

 

ŚMIECH AŻ DO ŁEZ 

 
 

 

KULINARNY 
SUKCES 

 
 

 

SUPER KLASA 

 
 

 

WIZYTA  
W TECHNOPARKU 
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Wszystkie drukarki pracowały, przy-

gotowując elementy dwumetrowego 

modelu ełckiej wieży ciśnień. Pre-

zentowano także pracę lasera oraz 

drony przemysłowe. Można było 

obejrzeć samochód elektryczny - 

dwuosobowy, polskiej produkcji 

(Sebastian skorzystał z krótkiej prze-

jażdżki). Wycieczka zakończyła się 

majowym spacerem nad rzeką. 

 

 

 

 

Warszawa to piękne miasto, które 

uczniowie, pracownicy naszej szkoły 

oraz NSZZ Solidarność miała okazje 

zwiedzić 19 maja 2016 roku. Punktu-

alnie  4.30 wyruszyliśmy w stronę 

stolicy. Po godzinach jazdy dojecha-

liśmy do pierwszego punktu naszej 

wycieczki - sejmu i senatu. Po krót-

kiej chwili znajdowaliśmy się w bu-

dynku  od strony senatu. Zanim zdą-

żyliśmy się obejrzeć, już podążali-

śmy za naszym przewodnikiem. We-

szliśmy na piętro po dużych „kręco-

nych” schodach. Przy jednej ze ścian 

znajdowały się duże, lecz piękne 

flagi Polski. Od razu zostaliśmy po-

dzieleni na dziesięcioosobowe  gru-

py, gdyż mieliśmy wejść na obrady 

senatorów. Grupy wchodzące do sali 

mogły porozmawiać z panią Małgo-

rzatą Kopiczko. Gdy już wszyscy 

odwiedzili salę obrad, zrobiliśmy 

grupowe zdjęcie z panią senator oraz 

wice marszałkiem.  

 
Czas nas gonił i szybko przenieśli-

śmy się  do części sejmu. Idąc 

wzdłuż długiego korytarza napotyka-

liśmy bardzo wielu posłów. Fartem 

udało nam się wejść w trakcie posie-

dzenia posłów w sejmie. Sala zrobiła 

na nas ogromne wrażenie - była o  

wiele większa niż ta w senacie. Po 

około godzinie wyszliśmy z parla-

mentu.  

Drugim punktem wycieczki był grób 

księdza Jerzego Popiełuszki. Następ-

nie poszliśmy do muzeum poświęco-

nego księdzu Jerzemu. Mogliśmy 

zobaczyć, jak wyglądał jego dom, a 

nawet widok z okna. Dowiedzieliśmy 

się także, w jaki okropny sposób go 

zamordowano. Po wyjściu z muzeum 

poszliśmy do autokaru, który zawiózł 

nas na Starówkę, gdzie mieliśmy 

godzinę wolnego czasu dla siebie. 

Ostatnim punktem na naszej liście 

był Pałac Prezydencki. Wchodząc 

tam, od razu rzuciła nam się w oczy 

mała kopia tego miejsca. Po krótkim 

oczekiwaniu na przewodnika, od razu 

ruszyliśmy w głąb tego pięknego 

domu.  Gdy przewodnik pokazywał 

na różne rzeczy w pokoju, w którym 

akurat się znajdowaliśmy, jeden z 

opiekunów poinformował nas, że 

idzie Prezydent Andrzej Duda. 

Wszyscy jak na zawołanie ustawili 

się do jednej grupki. Gdy prezydent 

wszedł, zaczęliśmy bić brawo. Nie 

obyło się bez grupowego zdjęcia oraz 

selfie. Po wszystkim wyszliśmy z 

pałacu i udaliśmy się do autokaru. W 

drodze powrotnej zaczepiliśmy jesz-

cze o McDonalds’a. O 20-tej byliśmy 

już w Ełku, zmęczeni, ale pełni wra-

żeń. 

 

 

 

 

Już od 11 lat nasza szkoła organizuje 

Konkurs Piosenki Niemieckojęzycz-

nej, w którym uczniowie szkół gim-

nazjalnych prezentują swoje umiejęt-

ności śpiewania w języku niemiec-

kim. 

W tym roku uczniowie nie zgadzali 

się z opinią jurorów, wywołali praw-

dziwą rebelię. 

W konkursie brało udział 10 uczest-

ników oraz 2 duety. Naszą szkołę 

reprezentowało 3 solistów i 1 duet. 

Występy były zachwycające, jednak 

największym zainteresowaniem cie-

szył się występ jednej z naszych ko-

leżanek, która uczęszcza do klasy 1c.  

Cały konkurs przebiegał bardzo spo-

kojnie do momentu ogłoszenia wyni-

ków, uczniowie nie zgadzali się z 

wyborem jurorów. Podczas bisu wy-

granych piosenek, widownia skan-

dowała, prosząc o występ Natalii, 

która niestety nie zajęła miejsca na 

podium. Po zwycięskich występach, 

doczekaliśmy się bisu naszej kole-

żanki, gdy ona śpiewała na scenę 

wbiegły jej koleżanki i tańczyły w 

rytm muzyki.  

 
Choć Natalia nie wygrała konkursu, 

dla nas jest ona zwyciężczynią. Ma-

my nadzieję, że nie zniechęci się do 

śpiewania i w następnym roku weź-

mie udział w konkursie i wygra go. 

 

 

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej w 

ramach programu Szkoła Demokracji 

przyznało naszemu gimnazjum tytuł i 

certyfikat Szkoły Demokracji. Po 

roku starań, pisania sprawozdań, po-

prawiania jakości pracy naszej szko-

ły, otrzymaliśmy akceptację. Naszym 

zadaniem było spełnienie kryteriów, 

które uznano za kluczowe do istnie-

nia w szkole dobrych warunków do 

rozwoju samorządności i partycypa-

cji uczniowskiej, a także kształtowa-

nia postawy obywatelskiej uczniów i 

uczennic. Do programu zgłaszały się 

zespoły szkolne złożone z nauczycie-

la lub nauczycielki oraz 2-8 uczniów 

i uczennic, konieczna była również 

współpraca z dyrekcją. Zadaniem 

zespołu było: po pierwsze zdiagno-

zowanie działania szkoły w każdym z 

obszarów, a następnie, w oparciu o 

wyniki diagnozy, przygotowanie i 

wprowadzenie w życie planu popra-

wy funkcjonowania tych obszarów, 

które tego wymagały. W całym pro-

cesie zespół szkolny był  

W STRONĘ 
STOLICY 

 
 

 

UCZNIOWSKA 
REBELIA 

 
 

 

JESTEŚMY SZKOŁĄ 
DEMOKRACJI 

 
 

 



 

 

Gimzetka                                         Nr 1 kwiecień/czerwiec 2016                                    str. 7 

wspierany przez opiekuna – mento-

ra.Nasz Samorząd Uczniowski, a 

przede wszystkim zespół Szkoły 

Demokracji – Ola Romanowska, Ola 

Sieńko, Angelika Koperek i Karolina 

Pawełkowska – przez 5 miesięcy 

starał się wykonać zalecane zadania. 

Kryteria dotyczyły siedmiu obsza-

rów: 

 

Wybory reprezentacji – należało 

przeprowadzić demokratyczne wybo-

ry do Zarządu SU; 

Komunikacja i media– w szkole 

funkcjonują różnego typu media 

(Gimzetka, audycje radiowe, radiola, 

internetowa strona szkoły, fanpage na 

Facebooku); 

Działania uczniów – imprezy cy-

kliczne: konkurs Superklasa, otrzęsi-

ny klas 1, dzień Talentów, zawody 

sportowe organizowane w ferie zi-

mowe przez uczniów; 

Podejmowanie decyzji – uczniowie 

współdecydują o szkole (wybór pa-

trona szkoły, organizacja dyskoteki, 

planowanie Zielonego Tygodnia), 

funkcjonuje Skrzynka Pomysłów, w 

życiu szkoły uczestniczą rodzice; 

Uczenie się i nauczanie – uczniowie 

i rodzice wypowiadają się na temat   

nauczania i oceniania; 

Zasoby i kwestie formalne – SU 

posiada regulamin, współpracuje z 

Radą Rodziców, uporządkowane są 

kwestie finansowe; 

Otwarta szkoła – szkoła współpra-

cuje z różnymi instytucjami miejski-

mi i pozamiejskimi, w szkole działa 

Klub Mediatora, gdzie rozwiązywane 

są problemy wychowawcze, przeja-

wy nietolerancji i uczniowskie spory. 

Ostatecznie 87 szkół w całej Polsce - 

w tym nasze gimnazjum - spełniło 

wszystkie kryteria i otrzymało certy-

fikat Szkoła Demokracji.  

Zespół Szkoły Demokracji dziękuje 

wszystkim, którzy wsparli nas w 

działaniach: uczniom (szczególnie 

działaczom Zarządu Samorządu 

Uczniowskiego i gospodarzom klas) 

za organizowanie spotkań, dyskusji, 

pomysły i udział w imprezach, na-

uczycielom, którzy podpowiadali 

konkretne rozwiązania i przypomina-

li, aby nic ważnego nam nie umknę-

ło, Panu Dyrektorowi i Pani Dyrektor 

za wsparcie i otwartość, Radzie Ro-

dziców za życzliwość i stosowne – 

demokratyczne - uchwały.  

 

 

Zastanawialiście się kiedyś, jak moż-

na rozwiązywać problemy w szkole?  

Otóż w naszej szkole powstały me-

diacje, czyli rozwiązywanie sporu. 

Kilku wybranych uczniów z naszej 

placówki zostało przeszkolonych w 

tym zakresie przez psychologów. 

Profesjonaliści przekazali im mnó-

stwo wiedzy praktycznej i teoretycz-

nej na ten temat, np. jak rozmawiać z 

pokłóconymi ludźmi, jakie trzeba 

mieć do nich podejście.                                               

-Te spotkanie było  naprawdę przy-

datne. Uczyliśmy się godzić skłóco-

nych ludzi  i docierać do początku   

sporu,   nawet między sobą mieliśmy 

takie próby, aby zobaczyć i poczuć, 

jak wygląda przebieg mediacji- mówi 

jedna z uczestniczek tego spotkania.                                                                                                                                  

Ten sposób rozwiązywania kłótni 

naprawdę działa. Dużo pogodzonych 

w ten sposób osób z naszej szkoły 

zostaje dobrymi znajomymi. 

    

                                                                   
-Myślę, że we wszystkich szkołach 

uczniowie powinni uczyć się, jak kul-

turalnie można rozwiązać spory 

wśród młodzieży i nie tylko- mówi 

jedna z uczestniczek mediacji.  

 

 

 

20 maja odbył się II etap Szkolnego 

Konkursu Ortograficznego. Jego ce-

lem było wyłonienie Szkolnego Mi-

strza Ortografii. W całym konkursie 

wzięło udział 27 „śmiałków”, którym 

nieobce są wszelkie tajemnice orto-

grafii polskiej, zaś do II etapu przy-

stąpiło 5 najlepszych w tych zmaga-

niach. Walka o zajęcie I miejsca była 

zacięta, teksty trudne, ale od czego 

jest znajomość zasad i wyjątków w 

pisowni? Najlepszym w tej „corridzie 

ortograficznej” okazał się Marcin 

Guzik z kl. 3b i to on uzyskał za-

szczytny tytuł Szkolnego Mistrza 

Ortografii.  

 

SPORY WŚRÓD 

UCZNIÓW 

 

 
 

 

SZKOLNY KONKURS 

ORTOGRAFICZNY 

 

 
 

 



 

 

Gimzetka                                         Nr 1 kwiecień/czerwiec 2016                                    str. 8 

Wicemistrzynią została Julia Sien-

kiewicz z kl. 2e, zaś III miejsce przy-

padło uczniowi kl.3f - Sławomirowi 

Nowikowi. Konkurs zorganizowały i 

przeprowadziły p. M. Namiotkie-

wicz, p. W. Ustaszewska oraz p. D. 

Duroł. Wręczenie nagród i dyplo-

mów odbyło się 3 czerwca. Dzięku-

jemy wszystkim uczestnikom, a zwy-

cięzcom gratulujemy! 

 

 

 

 

Gimnazjum nr 1 im.Danuty Siedzi-

kówny „Inki” w Ełku zgłosiło się do 

udziału w programie Centrum Edu-

kacji Obywatelskiej i Fundacji BGK 

„ Młody Obywatel na Sportowo”. 

Młodzież wybrała do realizacji jeden 

z 3 proponowanych tematów – „Ruch 

z sensem”. Projekt ten zrealizowali-

śmy 5 czerwca 2016r., przy współ-

pracy Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Ełku, organizując 

Otwarte Zawody Pływackie z okazji 

Dnia Dziecka „RUCH Z SENSEM, 

DZIECI – DZIECIOM”. Adresatami 

całego przedsięwzięcia były dzieci w 

wieku od 6 do 10 lat. Zawody odbyły 

się w Parku Wodnym w Ełku. Fre-

kwencja zarówno wśród zawodników 

, jak i kibiców wyjątkowo dopisała. 

W rywalizacji wzięło udział ponad 

200 uczestników, w tym również 

zawodnicy z Augustowa i Białego-

stoku. 

 

Zadaniem gimnazjalistów było mię-

dzy innymi przygotowanie oprawy 

sędziowskiej zawodów, gdzie pełnili 

role sędziów mierzących czas,  

sędziów nawrotowych, osób ustawia-

jących i rozprowadzających zawod-

ników w poszczególnych seriach. 

Jednym z zadań było również  pozy-

skanie sponsorów, przygotowanie 

słodkiego kącika z pysznymi domo-

wymi wypiekami, domową pizzą 

oraz stoiskiem, gdzie wyciskany był 

świeży sok z dowolnie wybranych 

owoców. Gimnazjaliści zajęli się 

również promocją akcji charytatyw-

nej i zawodów, własnoręcznie wyko-

nując plakaty informacyjne. Podczas  

imprezy wytypowane zostały osoby 

odpowiedzialne za zbiórkę pieniędzy 

do specjalnie przygotowanych pu-

szek. Jak się potem okazało podczas 

liczenia pieniędzy, że darczyńcy sze-

roko otworzyli swoje serca i portfele 

nie szczędząc „grosza”.  

 

Całą akcję nadzorowali nauczyciele 

wychowania fizycznego z naszego 

gimnazjum, angażując w zawody i 

akcję charytatywna nie tylko 

uczniów, ale również innych nauczy-

cieli i rodziców naszych wychowan-

ków. Gimnazjaliści doświadczyli, że 

poprzez sport można dokonać czegoś 

wartościowego i wyjątkowego.  

Pomysł na zbiórkę funduszy na wó-

zek elektryczny dla potrzebującego 

Maćka Maszewskiego, chorującego 

na postępujący zanik mięśni, został 

przyjęty bardzo entuzjastycznie i bez 

żadnego wahania! Grupie projekto-

wej zostały przydzielone poszczegól-

ne funkcje i zadania. Jedni odpowie-

dzialni byli za prowadzenie zawo-

dów, drudzy za przygotowanie stoisk 

oraz sprzedaż ciast i soków. Inni zaś 

licytowali oferty przygotowane przez 

pozyskanych sponsorów. A tych nie 

brakowało, za co jesteśmy im  

ogromnie wdzięczni.  

W ramach podjętej inicjatywy zebra-

liśmy równo 3500 zł. Wszyscy, za-

równo uczniowie jak i  nauczyciele, z 

wielkim zapałem i zaangażowaniem 

pracowali na wspólny sukces. Oczy-

wiście nie udałoby się zebrać tak 

imponującej kwoty, gdyby nie wspa-

niali darczyńcy. Cudownie było ob-

serwować, jak rodzice małych za-

wodników wykazują się wielka hoj-

nością, wrażliwością i empatią. Mło-

dzież zdała sobie sprawę, jak cenne 

jest zdrowie, i że dając z siebie tak 

niewiele, można zdziałać tak wiele. 

Uzbierana kwota jest kroplą w morzu 

potrzeb Maćka, gdyż sam koszt wóz-

ka to 25 tyś. zł, ale i dużym wspar-

ciem, nie tylko materialnym.  

Udział naszego gimnazjum w projek-

cie jest dowodem na to, że ełcki mło-

dy obywatel potrafi poprzez sport, tu 

konkretnie pływanie – ruch z sensem, 

oprócz rozwijania swojej pasji, po-

magać także innym i być przeświad-

czonym, że okazane dobro zawsze 

wraca. 

 

Jeszcze raz wyrażamy ogromną 

wdzięczność pracownikom MOSiR-u 

w Ełku, współorganizatorom całego 

przedsięwzięcia oraz licznym spon-

sorom, do których należą: 

Agencja Reklamowa PIXEL,VIP 

GYM Dominik Golak, Sala Zabaw 

dla Dzieci TĘCZA, 

Ośrodek Jazdy Konnej i Hipoterapii 

w Chruścielach, OLD SCHOOL 

DANCE Agnieszka Marcinkiewicz, 

Dos Patos – Kuchnie Świata, GABI – 

ART Aneta Lewoń, Zakład fryzjer-

sko – kosmetyczny Katarzyna Ku-

czewska, Mobilny Gabinet Kosme-

tyczny Nataliya Sójka, QchniaUli, 

Księgarnia Oświatowa, Sklep z upo-

minkami „Didll”, Tort na każdą oka-

zję Elżbieta Przybyła, Gabinet ko-

smetyczny „Wenus” Iwona Karwow-

ska, Nauka Jazdy „Lambo”, Ełckie 

Stowarzyszenie Wspinaczkowe „ 

Climbers”, społeczność uczniowska, 

nauczyciele oraz rodzice Gimnazjum 

nr 1 im.Danuty Siedzikówny „Inki” 

w Ełku. 

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT 
W RAMACH CEO „RUCH Z 

SENSEM” ZAKOŃCZONY 

SUKCESEM! 
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Już niedługo wyczekiwane przez 

każdego ucznia WAKACJE. Ten 

artykuł ma na celu pomóc Wam w 

bezpiecznym dwumiesięcznym wy-

poczynku.  

Prawie każdy lubi się opalać na pla-

ży, nie zapomnijcie jednak zadbać o 

odpowiednią ochronę skóry przed 

promieniami UV i niepożądanym 

poparzeniem słonecznym. Jak plaża, 

to i kąpielisko. Pamiętajcie, aby wy-

bierać obiekty, które są chronione i w 

których jesteście bezpieczni. Nie 

ulegajcie presji grupy i zachowajcie 

zdrowy rozsądek, tak aby te upalne 

dni były także bezpieczne:) 

 

 

A teraz coś dla smakoszy. Każdy 

wie, że podczas ciepłych dni, rzadko 

dbamy o dobre odżywianie. Często 

nie mamy czasu na jedzenie, ponie-

waż mamy zbyt dużo atrakcji, posta-

nowiłam jednak przedstawić Wam 

kilka potraw, które są szybkie w 

przygotowaniu i zapewniają energię i 

potrzebne kalorie. Przypomnę jesz-

cze tylko o dobrym nawadnianiu or-

ganizmu. Starajcie się wypijać dzien-

nie minimum 6 szklanek wody. To 

podstawa!!! 

 

Śniadanie: 

*owsianka z owocami 

*greckie tosty 

*omlet z bitą smietaną 

*omlet z owocami 

Na obiad: 

*jajka po węgiersku 

*chłodnik tatarski 

*zupa szczawiowa (wakacyjna) 

Sałatki: 

*sałatka warzywna z oliwkami 

*letnia sałatka z rukoli i pora 

*sałatka owocowa 

*sałatka pomidorowa z łososiem 

*sałatka makaronowa ze szpinakiem 

Desery: 

*sernik na zimno z truskawkami 

*orkiszowe babeczki 

*babka ananasowo-kokosowa 

*serowe rożki z nadzieniem budy-

niowym 

*jagodowe kanapki lodowe 

 

 

Takim Cię pamiętam 
12.05.2016 - 26.06.2016 

 

Zbigniew Stankiewicz zaczął foto-

grafować w wieku 14 lat, a swój 

warsztat doskonalił podczas zajęć 

fotograficznych w domu kultury przy 

Armii Krajowej (obecnie Szkoła Ar-

tystyczna) pod okiem Waldemara 

Baklarza. Jego pierwszym aparatem 

fotograficznym był "Druch", ale 

większość fotografii wykonał „Fie-

dem2”. W latach 70-tych wyjechał z 

Ełku, ale pozostały mu wspomnienia 

i klisze, które zobaczymy na wysta-

wie.              

więcej http://www.elk.pl/ 

Raz Dwa Trzy 
04.06.2016 - 04.06.2016  

 

Należą do klasyki. Znają ich wszy-

scy. Prostotą i szczerością trafiają do 

każdego, są uniwersalni. Bez wzglę-

du na wiek - swój i odbiorcy, potrafią 

trafić w sedno i uchwycić to coś 

szczególnego, tu i teraz. Ich utwory 

mają niesamowitą zdolność pobu-

dzania do rozmowy, otwierają umysł 

i rozwiązują język. Niewiele zespo-

łów w Polsce może pochwalić się tak 

bogatą historią wspólnego grania. 

Razem przeszli długą drogę przez 

wiele nurtów i stylistyk, od jarociń-

skiej sceny, po studio im. Agnieszki 

Osieckiej. Stale imponują wrażliwo-

ścią, spostrzegawczością i  

CO JEST GRANE 

http://www.elk.pl/
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dystansem. Koncertują nieprzerwanie 

od 1990 roku, w roku 2015 obchodzą 

25 lecie swojego istnienia 

więcej http://www.elk.pl/ 

Alicja po drugiej  

stronie lustra  

Premiera: 2016-05-27 

 

Alicja powraca do Krainy Czarów, 

by razem z przyjaciółmi powstrzy-

mać złego Władcę Czasu i przywró-

cić porządek w magicznym świecie. 

więcej http://www.planetcinema.pl/ 

Angry Birds 
Premiera: 2016-05-27 

 

Film zabierze nas na egzotyczną wy-

spę zamieszkaną przez szczęśliwe  

kolorowe ptaki-nieloty. Na rajskiej 

wyspie żyją jednak także ptasi outsi-

derzy - temperamentny Red, szybki 
jak wiatr Chuck i nieco wybuchowy 

Bomb. Idylliczny krajobraz wyspy 

przerywa przybycie tajemniczych 

zielonych świnek... Angry Birds nad-

latują! 

więcej http://www.planetcinema.pl/ 

Dzień Niepodległości: 

Odrodzenie 
Premiera: 2016-06-24 

 

Kontynuacja jednego z największych 

przebojów światowego kina ostatnich 

lat. Widowiskowa opowieść o inwa-

zji przedstawicieli obcej cywilizacji 

na naszą planetę.  

Po najeździe przedstawicieli obcej 

cywilizacji na Ziemię ludzie wyko-

rzystali pozostawione przez nich 

zdobycze techniki do budowy super-

nowoczesnego i skutecznego systemu 

obronnego dla całej naszej planety. 

Nic jednak nie mogło przygotować 

nas na ponowny atak obcych, którzy 

powracają, by ze zdwojoną siłą przy-

puścić atak na Ziemię…  

więcej http://www.planetcinema.pl/ 

 
Rozwiązania do nr 3: 

1. Jak trwoga, to do Boga. 

2. Poszukiwana liczbą jest 26. Jak 

to policzyć? Sekwencja postępu-

je następująco: -1, x2, -1, x2 itd. 

Kto, co, komu :D ? 

 

- Pozdro dla Zubrzyckiej 

 -Pozdrawiam moją rudą małpkę :* 

-Pozdrawiam Melę. Buzi mała :* 

 

-Pozdrawiam siebie :D 

-Pozdro dla Kacpra RPK, Trebor i 

Krzychu BGC 

-Pozdrawiam dzika i kaple 

-Pozdrawiam moje cziki 

   spyłe martix patix :* 

-Pozdrawiam mame Pawła Zyskow-

skiego – Szczena 

-Pozdrowienia dla pana prezydenta 

Andrzeja Dudy 

-Pozdro dla Brewki z 1c od Uśki :* 

-Pozdrawiam wszystkich 

-Pozdrawiam mojego chomika  

                                  Przemek z 1d 

 -Pozdrowienia dla Niki z 1d <3 

-Pozdrowienia dla Weroniki Stan-

kiewi cz i Oli Sikorskiej 

 
-  Oby to były dla was najpiękniejsze 

wakacje ze wszystkich dotychczaso-

wych. Bawcie się, odpoczywajcie, 

przeżywajcie niezwykłe przygody i 

wróćcie szczęśliwie do szkoły :) Ży-

czy wszystkim redakcja gazetki 

szkolnej „Gimzetka” wraz z opie-

kunkami.  

KOŁO RATUNKOWE 
 

 

http://www.elk.pl/
http://www.planetcinema.pl/
http://www.planetcinema.pl/
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Uczeń na lekcji pyta nauczycielkę : 

- Czy można ukarać kogoś za to, 

czego nie zrobi? 

- Jasne, że nie - odpowiada pani. 

- No to, nie zrobiłem pracy domowej 

*** 

Nauczyciel opowiada klasie o mał-

pach. Dostrzega, że mała Zuzia nie 

słucha. Zwraca więc jej uwagę: 

- Zuziu! Słuchaj uważnie i patrz na 

mnie, bo nie będziesz wiedziała, jak 

wygląda małpa 

*** 

Na lekcji w-fu, pani każe wszystkim 

robić rowerek. Wszystkie dzieci ru-

szają nogami, tylko nie Jasiu. Pani 

podchodzi do Jasia i pyta: 

-Dlaczego nie ruszasz nogami? 

Na to Jasiu: 

-Bo jadę z górki. 

*** 

Ojciec pyta Adasia: 

- Co robiliście dziś na matematyce? 

- Szukaliśmy wspólnego mianowni-

ka. 

- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w 

szkole, też szukaliśmy wspólnego 

mianownika! Że też nikt go do tej 

pory nie znalazł... 

 

- Szymonie Markowiczu, wasza żona 

od paru dni gra na flecie, ale chyba 

wcześniej grała na pianinie?  

- Tak. Trochę mi to zajęło, zanim ją 

przekonałem, żeby zmieniła instru-

ment.  

- I jest różnica?  

- Zdecydowana. Nie może teraz przy 

graniu podśpiewywać. 

*** 

Blondynka wpada do apteki z preten-

sjami:  

- Czy moglibyście zacząć odbierać 

ten cholerny telefon? Człowiek 

dzwoni w ważnej sprawie, a tu nic i 

nic.  

- Hmm... a pod jaki numer pani 

dzwoni?  

- 08002200  

- A skąd pani go ma?  

- No przecież na drzwiach macie 

napisane!  

- Ach tam... To są godziny otwarcia 

apteki. 

*** 

Jedzie pasażer taksówką i chwyta 

taksówkarza za ramię, żeby powie-

dzieć mu, gdzie ma się zatrzymać. 

Nagle ten wpada w poślizg, ledwo 

wyhamował, a pasażer go pyta:  

- Panie, co pan taki nerwowy?  

- Bo ja robię jako taksówkarz dopiero 

pierwszy dzień... wcześniej pracowa-

łem w zakładzie pogrzebowym jako 

kierowca karawanu. 

 

22.05.2016r uczniowie naszego 

Gimnazjum wzięli udział w biegu 

rekreacyjnym ulicami naszego mia-

sta, propagującym aktywność  fi-

zyczną - "POLSKA BIEGA". 

Wszystkim biorącym udział w tym 

biegu dziękujemy za obecność i za-

praszamy do wzięcia udziału w ko-

lejnej edycji. Ze sportowym pozdro-

wieniem - p. E. Jeżewska i M. Ku-

kiełko. 

 

 

 

 

 

 

15.05.2016 odbyły się na Stadionie 

MOSiR Zawody Lekkoatletyczne 

Szkół Gimnazjalnych. Zawodnicy 

startowali w konkurencjach: 100m, 

300m, 600m,1000m,skok w dal oraz 

skok wzwyż, sztafeta 4x100m. Naj-

wyżej zapunktowali na 3 pierwszych 

pozycjach zawodnicy: Klaudia 

Szymborska 300m/00:44,400, Karo-

lina Pawełkowska300m/ 00:49,5, 

Natalia Grygo 100m/00:14,9, Alek-

sandra Romanowska 600m/ 02:01, 

Sławomir Nowik 100m/12,60,Marcin 

Guzik 300m/44,2 Jakub Jurczyk 

1000m/03:03,5, Sebastian Dec 

03:04,00. W zestawieniu grupowym 

nasze gimnazjum zajęło: w kategorii 

dziewcząt II Miejsce w kategorii 

chłopców I Miejsce. Gratulujemy!! 

 

 BANK KAWAŁÓW 
 

 

POLSKA BIEGA 
 

 

ZAWODY 
LEKKOATLETYCZNE 

SZKÓŁ 
GIMNAZJALNYCH 
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Dnia 13.05.16 w niedzielę odbyły się 

w Olecku Eliminacje Regionalne 

Nestle – Cup 2016 w Czwórboju 

Lekkoatletycznym. Nasze Gimna-

zjum reprezentowali uczniowie klas 

I-III: Sebastian Dec, Jakub Jurkie-

wicz, Adrian Cimochowski, Cezary 

Chudziński, Sławomir Nowak, Seba-

stian Kwaczreszwili, Hubert Szmidt, 

Aleksandra Romanowska, Karolina 

Pawełkowska, Sandra Długołęcka, 

Natalia Grygo, Aleksandra Dudek, 

Patrycja Szczerba, Natalia Kopiczko. 

W Finale Regionalnym w Czwórboju 

LA Nestle Cup osiągneliśmy: 

W wieloboju rzutowym (100m,skok 

w dal, pchniecie kulą, rzut oszcze-

pem): 

 
I MIEJSCE Natalia Grygo IID, III 

MIEJSCE Aleksandra Dudek IID. 

W wieloboju sprinterskim (110 m 

bieg przez płotki, skok w dal, 

pchnięcie kulą, bieg 100/300m): I 

MIEJSCE Cimochowski Adrian IIIC, 

II MIEJSCE Nowik Sławomir IIIF, 

III MIEJSCE Szmidt Hubert IIIF 

Swoje osiągnięcia życiowe w wiodą-

cych dyscyplinach poprawili:  

Karolina Pawełkowska 300m - 48:19, 

Nowik Sławomir 100m -12:86, Jur-

czyk Jakub 1000m - 3:01:08. 

 

 

Dziękujemy zawodnikom, którzy w 

swoim wolnym dniu od zajęć zdecy-

dowali się wyjechać z nami, aby cały 

dzień aktywnie rywalizować w tak 

wielu konkurencjach dając z siebie 

100% . Gratulujemy!! Magdalena 

Kukiełko, Małgorzata Urbanowicz, 

Urszula Paszkowska. 

 

 

 

 

 
Możemy pochwalić się osiągnięciami 

sportowymi naszego kolegi z klasy 

IIIA – młodego boksera Damiana 

Pilutkiewicza, przez co zachęcić na-

szych uczniów do uprawiania sportu 

w czasie wolnym. Damian trenuje 

boks od klasy I pod okiem trenera T. 

Biryło. W tym roku stoczył już 7 

walk w tym 6 wygranych. Zdobył w 

Szczytnie 27.02.16r Mistrza    >>> 

Warmii i Mazur poprzez nokaut w I 

Rundzie, I Miejsce w Hajnówce na 

Międzynarodowym Młodzieżowym 

Turnieju Bokserskim ,,O Puchar Zło-

tego Żubra” oraz wywalczył srebro 

na Międzynarodowym Turnieju Bok-

serskim Młodzieży w litewskim Ma-

riampolu. Trzymamy kciuki bo Da-

mian przygotowuje się do dwóch 

ważnych przed nim walk, pierwsza 

stoczył  już 21 kwietnia a w lipcu 

2016 będzie walczył o tytuł Mistrza 

Polski w kategorii kadet 63 

kg. Gratulujemy, podziwiamy i ży-

czymy tylko wygranych walk. 

 

 

Treści prezentowane przez gazetkę są 

wyrazem indywidualnych przekonań 

autorów. Redakcja ingeruje jedynie w 

przypadku poważniejszych naruszeń 

zasad ortografii, gramatyki i dobrych 

obyczajów. Jeżeli macie sugestie 

dotyczące artykułów, chcecie się 

czymś podzielić, a może macie 

ochotę współpracować z nami, 

piszcie na podany niżej adres 

mailowy:  gimzetka@interia.eu 
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