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W ostatnim czasie wiele się słyszy o 

przemocy na tle rasistowskim. Wynika to 

z dużego przypływu uchodźców do Eu-

ropy, a co za tym idzie napadów terrory-

stycznych. Rasizm stał się powszechny 

wśród młodzieży i dorosłych, ale dlacze-

go nasza karnacja ma mówić o tym, kim 

jesteśmy?  Każdy z nas jest do siebie 

podobny, wszyscy jesteśmy ludźmi i za-

sługujemy na równe traktowanie i życie. 
więcej na str. 2» 
 

 

 

 
więcej na str. 3» 

 

 

 

 

Tegoroczne ferie minęły  bardzo szyb-

ko, ale nie można powiedzieć, że były 

nudne! Zwłaszcza, gdy 2 lutego w 

naszej szkole był kręcony najpraw-

dziwszy film dokumentalny przez 

sławnego, polskiego reżysera Arka-

diusza Gołębiewskiego….  

 

 

 

Nasze gimnazjum zasłużyło na certyfikat 

Szkoły Uczącej Się – SUS. Wyróżnienie 

to przyznawane jest przez Centrum Edu-

kacji Obywatelskiej. Tytuł ten jest uho-

norowaniem wieloletniego zaangażowa-

nia i rozwoju szkoły w programie SUS. 

 
więcej na str. 4 i 5 » 

 więcej na str. 6» 

 

 
 

Od wielu lat walentynki są obcho-

dzone w południowej i zachodniej 

Europie. Natomiast Europa północna 

i wschodnia dołączyła do walentyn-

kowego grona znacznie później…  

 

» Co jest grane? 

» Czarna strefa - biblioteka 

» Wywalcz jej wolność lub zgiń 

» Szahada, ramadan, zakat 

» Bieg tropem wilczym 

» Zaklinacz wężów 

» Trzymaj formę 

» W stronę Lipska 

» Odyseusze w akcji 
 

 
 
 

"Wyklęty" to oparty na faktach film, 

którego akcja toczy się w Polsce, w dru-

giej połowie lat 40-tych. Jego bohatera-

mi są członkowie zbrojnego podziemia 

niepodległościowego, walczący z władzą 

ludową o powojenny kształt Polski. Lu-

dzie, którzy mimo olbrzymiej przewagi 

resortu bezpieczeństwa, wspieranego 

przez radzieckie NKWD, walczyli do 

końca o swoją sprawę. 
 

                                             więcej na str. 9» 

CZRNO - BIAŁY PROBLEM Szkoła w świetle  
reflektorów 

 

OTRZYMALIŚMY 
CERTYFIKAT SUS 

MIŁOSNYM WYZNANIEM 

WYKLĘTY 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1923475734547194.1073742059.1416668531894586&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1923475734547194.1073742059.1416668531894586&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1923475734547194.1073742059.1416668531894586&type=3
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Cichociemni. Czy to nazwa jakiejś 

choroby? Bynajmniej! W ten oto spo-

sób nazywano żołnierzy pierwszych 

wyszkolonych profesjonalnie sił spe-

cjalnych, nazywanych elitą polskiej 

dywersji. Wszystkich było dokładnie 

316.Wiele ze źródeł podaje, iż ich 

określenie wzięło się od sposobu 

działania: cicho, bo działali cicho i 

ciemni, bo nocą. 

 Koncepcję powstania owej jednostki 

zapoczątkowali: Jan Górski i Maciej 

Kalenkiewicz w 1939 roku, natomiast 

zrealizowana została ona dopiero rok 

później, kiedy to zorganizowany zo-

stał pierwszy kurs spadochronowy. 

Jednak swoją oficjalną działalność 

rozpoczęli dopiero wraz z pierwszym 

zrzutem z 15 na 16 lutego 1941 roku. 

Spadochroniarze nie walczyli pod-

czas II wojny światowej, natomiast 

perfekcyjnie przeprowadzali liczne 

akcje sabotażowe.  

Cichociemni nie posiadali dowódcy 

ani sztandaru, jednakże mieli za to 

bardzo znaną wszystkim dewizę: " 

Wywalcz jej [Polsce] wolność lub 

zgiń". Dodatkowo posiadali bardzo 

rozpoznawalny znak: atakujący orzeł 

trzymający w dziobie i szponach 

wieniec z liści laurowych, w który 

wpisany jest znak Polski Walczącej. 

Co ciekawe szkic został opracowany 

przez grafika Mariana Walentynowi-

cza, autora bardzo sławnej serii 

,,Koziołek Matołek".  

 

Temat nie powinien być dla nas obo-

jętny, tym bardziej, że jest częściowo 

związany z naszym miastem.  Podpo-

rucznik Jarosław Daniel Poliszuk, 

jeden z żołnierzy Cichociemnych 

mieszkał przez pewien czas, a także 

został pochowany tu, w Ełku. Z tego 

też powodu w Zespole Szkół Samo-

rządowych w Ełku, 25 listopada 2016 

roku został zorganizowany między-

gimnazjalny konkurs, właśnie o Ci-

chociemnych. Nasza szkoła z repre-

zentantkami: Weronika Podbiel-

ska, Wiktoria Krzesicka i Kasia 

Suwalska zdobyła I miejsce. 

Uczennice przygotowywały się przez 

długi czas pod czujnym okiem pani 

Jolanty Ratuszny.  

Redakcja serdecznie gratuluje i życzy 

dalszych sukcesów.  

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej 

na temat Cichociemnych, koniecznie 

wybierzcie się do naszej szkolnej 

biblioteki!  

 

 

 

 

W ostatnim czasie wiele się słyszy o 

przemocy na tle rasistowskim. Wyni-

ka to z dużego przypływu uchodźców 

do Europy, a co za tym idzie napa-

dów terrorystycznych. 

Rasizm stał się powszechny wśród 

młodzieży i dorosłych, ale dlaczego 

nasza karnacja ma mówić o tym, kim 

jesteśmy?  Każdy z nas jest do siebie 

podobny, wszyscy jesteśmy ludźmi i 

zasługujemy na równe traktowanie i 

życie. Niektórzy zbyt pochopnie po-

sądzają obcokrajowców, gdy widzą 

muzułmanina. Od razu mówią, że to 

terrorysta, o czarnoskórych mówią – 

bambusy.  

Jak to mówi przysłowie: Nie oceniaj 

książki po okładce. Rasizm prowadzi 

do wielu niepożądanych zachowań, 

takich jak na przykład wzniecanie 

zamieszek, o czym mogliśmy prze-

konać się w Nowy Rok. To, co się 

wtedy stało, było całkowicie niepo-

trzebnie.  

Dlatego postanowiliśmy przeprowa-

dzić wśród naszych uczniów ankietę,  

 
której głównym pytaniem było: „ Czy 

jesteś rasistą i dlaczego?”. Wiele 

osób, bo aż 82% ankietowanych od-

dało głos, że nie jest rasistą, aczkol-

wiek byli też tacy, którzy na ten te-

mat mieli inne zdanie. Jako powód 

bycia nietolerancyjnym podawali 

właśnie sprawę zabójstwa Daniela.  

Pomyślcie o tym, jak czują się obco-

krajowcy w naszym państwie, gdy 

słyszą o rasizmie, który się szerzy. 

Obrażamy czarnoskórych, a sami 

czujemy się źle, kiedy w innych kra-

jach mówi się, że Polacy to złodzieje.   

Warto nad tym pomyśleć. Bądźmy 

tolerancyjni! Traktujmy innych tak, 

jakbyśmy chcieli być sami traktowa-

ni! 
  
 

 

 

Te nieznane pojęcia pojawiły się 

podczas spotkania z panem Januszem 

Aleksandrowiczem, imamem mu-

zułmańskim. W środę, 22.02.2017, 

klasy trzecie miały możliwość zapo-

znania się z historią, tradycją i religią 

polskich Tatarów – mniejszości na-

rodowej zamieszkującej m.in. w wo-

jewództwie podlaskim. Nasz gość 

jest duchownym muzułmańskim w 

Kruszynianach. W interesujący spo-

sób opowiedział nam  o przeszłości 

Tatarów, wojowników mongolskich, 

którzy zasiedlili okolice Podlasia i 

Wileńszczyzny.  

Wywalcz jej wolność 
lub zgiń 

 

Czarno - Biały  

problem 
 
 

Szahada, ramadan, 
zakat 
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Przedstawił tzw. filary islamu, czyli 

wyznanie wiary – (szahada), post 

(ramadan), jałmużna (zakat), piel-

grzymka do Mekki w Arabii Saudyj-

skiej. Usłyszeliśmy recytację Koranu 

w języku arabskim (nagrodzoną okla-

skami), obejrzeliśmy zdjęcia z Mek-

ki.  

Najwięcej emocji wzbudziły jednak 

pytania o świętą wojnę, czyli dżihad. 

Imam zapewnił nas, że w żadnym 

miejscu Koranu nie ma mowy o bez-

litosnej walce z niewiernymi, a terro-

ryści islamscy naginają tekst świętej 

księgi muzułmanów dla swoich 

strasznych celów politycznych. 

  

 

 

 

Tegoroczne ferie minęły  bardzo 

szybko, ale nie można powiedzieć, że 

były nudne! 

Zwłaszcza, gdy 2 lutego w naszej 

szkole był kręcony najprawdziwszy 

film dokumentalny przez sławnego, 

polskiego reżysera Arkadiusza Gołę-

biewskiego we własnej osobie.  

Tematyka to Inka, jej życie, jej dzia-

łalność. Na początku spotkania obej-

rzeliśmy film tego samego reżysera 

pod tytułem: „Inka - zachowałam się 

jak trzeba”. Potem mieliśmy okazję 

porozmawiać z bardzo bliską krewną 

 
Danuty Siedzikówny  - panią Małgo-

rzatą Pawełek-Baraniak.  

Niecodziennie ma się okazję poroz-

mawiać z kimś takim. Cała dyskusja 

była kręcona przez profesjonalną 

ekipę filmową. Sceny z nami w roli 

głównej pojawią się już niedługo w 

kolejnym filmowym projekcie Gołę-

biewskiego, który powstaje na zlece-

nie Instytutu Pamięci Narodowej. 

Nasz wkład tez został doceniony. Na 

koniec spotkania uczestnicy otrzyma-

li pamiątkowego koszulki, breloczki i 

filmy na dvd. 

 

 

 

 

28 lutego odbyła się wycieczka do 

Warszawy. Przed południem w Mu-

zeum Narodowym uczestniczyliśmy 

w lekcji muzealnej „Od egipskich 

piramid do arabskiej twierdzy”. 

 

 Zwiedziliśmy także stałe wystawy 

malarskie. Po krótkim spacerze w 

centrum Warszawy, wzięliśmy udział 

w uroczystej premierze filmu „Inka. 

Są sprawy ważniejsze niż śmierć” w 

reżyserii Jacka Frankowskiego. 

 

W drodze powrotnej zaliczyliśmy 

obowiązkowy punkt programu: przy-

stanek w McDonaldzie. Zmęczeni, 

ale dobrych humorach wróciliśmy do 

Ełku. Przywieźliśmy ze sobą film 

zrealizowany przez Arkadiusza Go-

łębiewskiego „Polska szuka    >>> 

bohaterów”. Reżyser nakręcił kilka 

ujęć podczas ferii w naszej szkole. 

Kopie filmu przekazał nam z podzię-

kowaniem za pomoc w pracach. 

 

 

 

 

Już po raz kolejny odbył się w Ełku 

Bieg Tropem Wilczym poświęcony 

pamięci Żołnierzy Wyklętych. Gim-

nazjum nr 1 wystawiło najliczniejszą 

reprezentację: wystartowało przeszło 

siedemdziesiąt osób: uczniów i na-

uczycieli. Nie zabrakło też sympaty-

ków i kibiców z naszej szkoły. Bieg 

rozpoczął się w niedzielę 26 lutego o 

godz. 14. Uczestnicy przebiegli 1963 

metry ulicami: Parkową, Wojska Pol-

skiego, Zamkową i promenadą nad 

jeziorem. Przez kilka minut centrum 

miasta należało do biegaczy. I cho-

ciaż zwycięzcą był każdy uczestnik 

biegu, należy zaznaczyć, że jako dru-

gi w całej stawce pojawił się na me-

cie Paweł  Pachucki z kl. 3f. Nieco 

później, ale nadal w czołówce biegu, 

dotarli Kuba Gudan (2c) i Klaudia 

Szymborska (3e). Gratulacje!!!  

 
A potem kolejni sportowcy, wszyscy 

uśmiechnięci, choć zziajani, z ru-

mieńcami na twarzach, w znakomi-

tych humorach. Na wszystkich 

uczestników czekały pamiątkowe 

medale i gorąca wojskowa grochów-

ka. Mimo zimna i deszczu panowała 

wspaniała atmosfera. Cześć pamięci 

Żołnierzy Wyklętych!   

 

Szkoła w świetle  

reflektorów 
 

Wycieczka do  

Warszawy 
 

BIEG TROPEM 

WILCZYM 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1934314010130033.1073742064.1416668531894586&type=3
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1 marca 2017 r. uczciliśmy pamięć o 

Żołnierzach Wyklętych. Ten dzień to 

także święto naszej szkoły - pierwsza 

rocznica nadania Gimnazjum nr 1 

imienia Danuty Siedzikówny „Inki”. 

Dzisiejsze główne uroczystości odby-

ły się pod tablicą poświęconą naszej 

Patronce. Zgromadzeni - klasy 1a, 

2b,Zarząd SU oraz przedstawiciele ze 

wszystkich klas - wysłuchali referatu 

na temat losów Niezłomnych. Na-

stępnie przewodnicząca SU, Wiktoria 

Dec, w imieniu społeczności szkolnej 

zapaliła znicz.  

 

Zostały także złożone kwiaty pod 

tablicą pamiątkową. Wszystkie klasy 

przystąpiły do konkursu na temat 

losów „Inki” i jej towarzyszy. Była 

także możliwość obejrzenia fragmen-

tów filmów o Żołnierzach Wyklę-

tych. SU dziękuje wszystkim, którzy 

przyłączyli się do wspólnego świę-

towania. Przedstawiciele uczniów 

wraz z panem Dyrektorem uczestni-

czyli również w miejskich obchodach 

Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych. 

 

 

 

 

 

 

Ja, poszukiwacz ludzi prawdziwych, 

ja, zaklinacz wężów wijących się na-

de mną, 

zastygłem w pomnik ze wzniesionym 

mieczem, 

którym człowieka rozetnę czy ciem-

ność. 
                         Krzysztof Kamil Baczyński  

 

Baczyński to bardzo znany i przez 

wielu doceniany poeta. Dlatego też 

22 lata temu Liceum Ogólnokształcą-

ce nr 2 w Ełku postanowiło właśnie 

jego imię obrać za patrona. Aby jesz-

cze bardziej rozpowszechnić jego 

niezwykłą twórczość, szkoła od 22 

lat organizuje Wojewódzki Konkurs 

Recytatorsko-Poetycki.  

Z tej okazji 17 lutego 2017 roku 

dziennikarki naszej szkolnej gazety 

postanowiły towarzyszyć uczestni-

kom tego konkursu. Dzięki uprzej-

mości organizatorów miały okazje na 

własne oczy zobaczyć cały przebieg 

tego wydarzenia.  Nasze gimnazjum 

reprezentowali: Łukasz Haraburda z 

recytacją: ”Modlitwy o ojczyznę” 

Władysława Bełzy i ”Elegii o chłop-

cu polskim” Krzysztofa Kamila Ba-

czyńskiego, Natalia Kowalewska i 

Ania Rogowska z własną poezją. 

 
 Konkurs rozpoczął się zebraniem w 

sali gimnastycznej. Organizatorzy 

skierowali uczestników do odpo-

wiednich sal, gdzie odbyły się elimi-

nacje. Po występach recytatorzy mieli 

godzinę przerwy, a czekając na wy-

niki, mogli udać się na specjalnie 

przygotowany dla nich poczęstunek 

lub obejrzeć piękną wystawę prac 

plastycznych. O godzinie 12  

nastąpiło długie wyczekiwane uro-

czyste ogłoszenie wyników z wrę-

czeniem nagród oraz ciekawy występ 

licealistów.  

Reprezentant naszego Gimnazjum  

Łukasz Haraburda z klasy III f pod 

kierunkiem p. Eweliny Koniecko 

przygotował wiersze K.K. Baczyń-

skiego „Elegia o chłopcu polskim” 

oraz W. Bełzy „Modlitwa za ojczy-

znę”. Uczeń uzyskał w konkursie 

wyróżnienie. Gratulujemy! 

 
 

 

 

 

 

Nasze gimnazjum zasłużyło na certy-

fikat Szkoły Uczącej Się – SUS. Wy-

różnienie to przyznawane jest przez 

Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

Tytuł ten jest uhonorowaniem wielo-

letniego zaangażowania i rozwoju 

szkoły w programie SUS. 

Nasze gimnazjum w latach 2014-

2016 uczestniczyło w działaniu Cało-

ściowy Rozwój Szkoły w ramach 

programu Szkoła Ucząca Się, reali-

zowanym przez Centrum Edukacji 

Obywatelskiej oraz Polsko-

Amerykańską Fundację Wolności. 

Podsumowanie i prezentacja efektów  

NARODOWY DZIEŃ 
PAMIĘCI ŻOŁNIERZY 

WYKLĘTYCH 

Zaklinacz Wężów – 
Krzysztof Kamil  

Baczyński 

 

OTRZYMALIŚMY 
CERTYFIKAT SZKOŁY 

UCZĄCEJ SIĘ 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1923475734547194.1073742059.1416668531894586&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1923475734547194.1073742059.1416668531894586&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1923475734547194.1073742059.1416668531894586&type=3
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działań szkoły w programie miały 

miejsce podczas panelu koleżeńskie-

go, który odbył się 18 stycznia 2017 

r. W wydarzeniu brali udział przed-

stawiciele innych szkól uczestniczą-

cych w programie, nauczyciele ze 

szkół w regionie, zaproszeni goście 

oraz delegacja z programu Szkoła 

Ucząca Się. 

 
 

W czasie wizyty panelowej zostały 

potwierdzone pozytywne wzorce 

pracy z uczniami oraz wysoka jakość 

działań w obszarze edukacji. 

Tytuł Szkoły Uczącej Się stanowi 

potwierdzenie, że dyrektor szkoły i 

nauczyciele w swojej pracy koncen-

trują się na poprawie jakości naucza-

nia poprzez wdrażanie strategii oce-

niania kształtującego oraz wprowa-

dzanie nowoczesnych praktyk do 

pracy nauczycielskiej. 

 
 

 

 

 

 

Od wielu lat walentynki są obcho-

dzone w południowej i zachodniej 

Europie. Natomiast Europa północna 

i wschodnia dołączyła do walentyn-

kowego grona znacznie później. Po-

mimo Św. Walentego  katolickiego 

patrona tego święta, czasem jest ono 

wiązane z podobnym zwyczajem 

pochodzącym z Cesarstwa Rzym-

skiego, polegającym głównie na po-

szukiwaniu wybranki serca, np. przez 

losowanie jej imienia ze specjalnej 

urny. 

 

  Współczesny dzień zakochanych 

nie ma jednak bezpośredniego 

związku z jednym konkretnym świę-

tem starożytnego Rzymu, choć jest 

kojarzony z takimi postaciami z mito-

logii jak Kupidyn czy Eros. Możliwe, 

że zwyczaje związane z tym dniem 

nawiązują do starożytnego święta 

rzymskiego, zwanego Luperkaliami, 

obchodzonego 14–15 lutego ku czci 

Junony, rzymskiej bogini małżeństwa 

oraz Pana, boga przyrody. Z kolei 

Brytyjczycy uważają to święto za 

własne z uwagi na fakt, że rozsławił 

je na cały świat sir Walter Scott.  

 

Do Polski obchody walentynkowe 

trafiły wraz z kultem świętego Wa-

lentego. Popularność uzyskały jednak 

dopiero w latach 90 XX wieku. Jedy-

ne i największe w Polsce odbywają 

się corocznie od 14 lutego 2002 roku 

w Chełmnie pod nazwą "Walentynki 

Chełmińskie". Za sprawą przecho-

wywanej, w chełmińskim kościele 

pw. Wniebowzięcia NMP relikwii 

św. Walentego, połączono tu lokalny 

kult tego św. z tradycją anglosaską. 

Najważniejszym miejscem kultu św. 

jest bazylika jego imienia w Terni. na 

srebrnym relikwiarzu ze szczątkami 

patrona umieszczono inskrypcję 

"Święty Walenty patron miłości". Co 

roku w niedzielę poprzedzającą dzień 

14 lutego przybywają do bazyliki 

pary narzeczonych z całych Włoch i 

świata, w celu złożenia przyrzeczenia 

miłości. Gromadzą się tu również 

małżonkowie świętujący 25 lub 50 

rocznicę zawarcia sakramentu mał-

żeństwa. W Terni w tym dniu wrę-

czana jest również nagroda "Rok 

Miłości". W roku 1997 list do par 

narzeczonych przesłał również Jan 

Paweł II, a jego przesłanie wyryto na 

marmurowej tablicy przy grobie 

świętego Walentego. Kilka miast w 

Polsce przyznaje się do posiadania 

relikwii św. Walentego, w tym Lu-

blin, Kraków i Chełmno. W każdym 

z nich 14 lutego organizowane są 

obchody ku czci patrona zakocha-

nych. Stałym niemalże elementem 

walentynek jest wzajemnie wręczanie 

sobie ozdobnych karteczek. Najczę-

ściej są one w kształcie serca, opa-

trzone walentynkowym wierszykiem, 

a często i miłosnym wyznaniem. Ze 

świętem łączy się również zwyczaj 

obdarowywania               partnera \ 

partnerki walentynkowymi upomin-

kami w postaci kwiatów, słodyczy, 

pluszowych maskotek. 

 

W naszej szkole z okazji walentynek 

zorganizowano pocztę walentynko-

wą, koncert pt. ,,Odkryjemy miłość 

nieznaną".  

MIŁOSNYM WYZNANIEM 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1923475734547194.1073742059.1416668531894586&type=3
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Uczniowie, którzy w tym dniu mieli 

czerwony element ubioru dostawali 

walentynkowe kartki niepytki. Pod-

czas koncertu zaprezentował się 

szkolny zespół Pryma. Pieniądze 

uzbierane z koncertu zostaną prze-

znaczone na stypendia dla uczniów 

naszej szkoły. 

 

Nawiązując do działalności charyta-

tywnej warto wspomnieć o tegorocz-

nych działaniach WOŚP.  Podczas 

finału zebrano około 105 mln zł. 

Udało się wyposażyć 60 pracowni 

radiologicznych w całej Polsce w 

nowoczesne aparaty USG. Zakupiono 

też ultrasonografy dla klinik onkolo-

gicznych, doposażono istniejące pra-

cownie rezonansu magnetycznego dla 

dzieci w zestawy anestezjologiczne, 

aby badania przebiegały w bezpiecz-

nym znieczuleniu. 

 

 

Grupa uczniów klasy III f (Martyna 

Olender, Wiktoria Piotrowicz, Mya 

Kulbacki, Julia Niedźwiecka, Olga 

Zajkowska, Wiktoria Kempisty, Łu-

kasz Haraburda) w roku szkolnym 

2016/2017 po raz kolejny przystąpiła 

do programu edukacyjnego realizo-

wanego w formie Międzynarodowe-

go Konkursu ODYSEJA UMYSŁU. 

Po opieką przeszkolonego trenera, 

pani Eweliny Koniecko przygotowują 

się do Eliminacji Regionalnych 

ODYSEI UMYSŁU, które będą mia-

ły miejsce w Warszawie 11 marca.  

Zadaniem zespołu jest samodzielne 

przygotowanie humorystycznego 

przedstawienia na wyznaczony przez 

organizatorów temat. Uczniowie na-

pisali scenariusz zgodnie z zasadami 

oraz licznymi wymogami i ograni-

czeniami konkursu. Na jego podsta-

wie przygotowują scenografię, czyli 

dekorację sceniczną, rekwizyty, ko-

stiumy oraz charakteryzację wszyst-

kich występujących w przedstawieniu 

postaci.  

 
Muszą także opracować choreografię 

tańca stanowiącego element fabuły 

spektaklu oraz skomponować pod-

kład muzyczny, który wykonywany 

będzie na żywo z użyciem instrumen-

tów. W czasie eliminacji członkowie 

zespołu będą także uczestniczyli w 

tzw. konkursie zadań spontanicznych 

stanowiącym drugi etap rywalizacji. 

Ich zadaniem będzie rozwiązanie w 

ciągu kilku minut problemu słowne-

go, manualnego czy słowno - manu-

alnego, którego treść pozostanie nie-

znana do ostatniej chwili.  

 
Przygotowanie do tej części konkursu 

wymaga od drużyny wielu godzin 

ćwiczeń. Uczniowie naszego gimna-

zjum spędzają wiele godzin po lek-

cjach na wspólnej pracy. Również w 

pierwszym tygodniu ferii, gdy inni 

gimnazjaliści korzystali z zasłużone-

go odpoczynku, Odyseusze pod opie-

ką pani Eweliny Koniecko spotykali 

się codziennie ok. 4 godzin i projek-

towali, omawiali koncepcję scenogra-

fii, gromadzili potrzebne materiały i 

wykonywali dekorację sceniczną oraz 

rekwizyty. Była to dla  

nich nie tylko okazja do pracy , ale 

także do wspólnych spotkań i inte-

gracji zespołu. 

 

 

W piątek 20 stycznia 2017 roku 

uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Da-

nuty Siedzikówny „Inki” w Ełku, pod 

opieką p. M. Wyrwas, p. J. Ratuszny 

i p. H. Gątowskiej, zebrali się o go-

dzinie 6:40 pod frontowymi drzwia-

mi szkoły i ruszyli w stronę Lipska.  

Obejrzeli tam kościół p.w Matki Bo-

żej Anielskiej oraz poznali historię 

powstawania tego pięknego kościoła. 

 

Następnie pojechali do Sokółki, a 

tam zwiedzili kościół p.w św. Anto-

niego Padewskiego. Kolejnym celem 

był Białystok. W Białostockim Te-

atrze Lalek im. Węgrzyna obejrzeli 

spektakl pt. „Piękna i Bestia”. Wszy-

scy, bez wyjątku, wyszli stamtąd pod 

ogromnym wrażeniem. Do domów 

uczestnicy wrócili cali i zdrowi, z 

uśmiechami na twarzach! 

 

 

 

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 ocho-

tę współpracować z nami, piszcie na 

podany niżej adres mailowy:  

gimzetka@interia.eu 

ODYSEUSZE W AKCJI 

W STRONĘ LIPSKA 
 

WYJAŚNIĄTKO 
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Każdego dnia potrzebujemy dużej 

porcji energii koniecznej do prawi-

dłowego  funkcjonowania organizmu. 

Ale czy na pewno wiemy, że zjadane 

pokarmy są zdrowe? Obserwując 

szkolne korytarze, widać, że ucznio-

wie często sięgają po napoje energe-

tyzujące. Są przekonani, że to dzięki 

nim będą mieć więcej energii, aby 

„zakuwać” lub mieć siłę na lekcjach 

wychowania fizycznego. Podobno 

wszechobecne energy drinki „dodają 

skrzydeł”. Czy to jednak jest prawda? 

Owszem, dosyć szybko dają tzw. 

kopa, ale tylko na chwilę. Skutki czę-

stego ich picia w dużej ilości są dla 

organizmu bardzo groźne. Zawarte w 

nich składniki pobudzające takie jak: 

kofeina, tauryna czy guarana przyj-

mowane w dużych dawkach powodu-

ją nerwowość, niepokój i nadpobu-

dliwość. Wzrasta ciśnienie krwi, 

tętno i tempo oddechu, a dodane 

sztuczne barwniki i regulatory kwa-

sowości podrażniają żołądek i wy-

wołują alergie. W wielu krajach są 

wręcz zakazane! 

Czy wiesz, że jedna puszka napoju 

energetycznego to dla dziecka od-

powiednik nawet 6 filiżanek kawy! 

 

 

Często też sięgacie po niezdrową 

porcję energii ukrytą w chipsach czy 

żywności typu fast food. Tyle, że 

żadne z nich nie mają zdrowych wi-

tamin i składników mineralnych. 

Wręcz przeciwnie, czujemy się po 

nich „pełni” i rozleniwieni. Są też 

przyczyną nadwagi i otyłości. Pamię-

tajcie, że nie musicie od razu z nich 

rezygnować, ale warto je bardzo 

ograniczyć i np. raz w miesiącu zjeść 

jedną paczuszkę ulubionych chipsów. 

Nie muszę Was chyba przekonywać, 

że zdecydowanie lepiej dodać sobie 

energii pochodzącej ze świeżych i 

smacznych owoców. Taka energia 

doda Wam z pewnością skrzydeł. 

 

Czarna strefa 
biblioteka 

 
 

POLECAMY 
 

Czy zdawało ci się kiedyś, że postać 

z twojej ulubionej baśni bardzo przy-

pomina ci kogoś z twoich znajo-

mych? Może ta dziewczynka z ilu-

stracji wygląda dokładnie jak twoja 

sąsiadka, której nie widziałeś już od 

dłuższego czasu? To nie przypadek. 

Akademia Dobra i Zła to miejsce, 

gdzie zwyczajni chłopcy i dziew-

czynki uczą się jak być księżniczka-

mi i książętami albo najgorszymi 

złoczyńcami. To niesamowity świat 

pełen przygód, fantazji i marzeń, do 

którego co cztery lata trafia dwójka 

nowych absolwentów: jeden o nie-

skazitelnie dobrym sercu i drugi pe-

łen nienawiści do całego świata.  

Różowa sukienka, idealnie ułożona 

fryzura i nienaganne maniery Sofii 

dają jej pewność, że porwana przez 

dyrektora do Akademii Dobra, ukoń-

czy ją z wyróżnieniem jako księż-

niczka z bajki. Tymczasem jej przy-

jaciółka Agata, samotniczka z cmen-

tarza, jest, jak uważa Sofia, idealną 

kandydatką  do Akademii Zła.  

Jak zdziwione są obydwie dziewczy-

ny, kiedy trafiając do szkoły ich  

przeznaczenie zostaje zmienione. 

Sofia przydzielona zostaje do Aka-

demii Zła, aby uczyć się zaklęć brzy-

doty, rzucania klątw i poszukiwania 

swojej nemezis, a Agata ląduje w 

Akademii Dobra, by razem z ideal-

nymi księżniczkami i przystojnymi 

książętami uczyć się etykiety dla 

księżniczek, pielęgnacji urody i roz-

mawiania ze zwierzętami.  Przyja-

ciółki sądzą, że zaszła duża pomyłka 

i próbują wydostać się ze świata ma-

gii. Niestety nie mają pojęcia, że ich 

baśń już dawno została napisana, a 

"pomyłka" to tylko pierwszy krok do 

pokazania tego jakie naprawdę są ich 

serca. 

 

 
 

 Czy Sofia i Agata będą żyły długo i 

szczęśliwie? 

Soman Chainani i jego trylogia 

,,Akademia Dobra i Zła" to znakomi-

ta lektura dla wszystkich fanów fan-

tazji i humoru. Mimo swoich klima-

tów kojarzących się z dziecinną za-

bawą, opowieść skierowana do jest 

każdej grupy wiekowej. Już dziś 

przeczytaj i dowiedz się, kim na-

prawdę jesteś. 
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Z cyklu Artystyczny czwartek 

„Kobieta o kobietach” 

 
Z cyklu Artystyczny czwartek „Ko-

bieta o kobietach” spotkanie z Haliną 

Sochą, autorką książki „Anielska 

przystań” 

 
Autorka łączy pasję pisania z pasją 

pomagania innym. Poprzez swoje 

teksty wprowadza łagodną naprawę 

świata w każdym i wokół każdego, 

kto zetknie się z jej pisarstwem, z 

prowadzoną przez nią anielską tera-

pią, anielskimi zeszytami czy niepo-

wtarzalną anielską pocztą. Wyraża 

tym samym pragnienie ujrzenia pięk-

na każdym człowieku i w każdej ży-

ciowej historii, dając równocześnie 

anielskie wskazówki, narzędzia słu-

żące odwróceniu czarnych scenariu-

szy oraz skierowaniu wzroku w kie-

runku światła w sobie i w drugim 

człowieku. 

9 marca 2017 / godz. 18.00 / sala 

koncertowa Szkoły Artystycznej / 

wstęp wolny 

LA TRAVIATA 

 

Transmisja przedstawienia: 

11.03.2017 | sobota | 18:55 Kino 

ECK 

Giuseppe Verdi (1813–1901)  

La traviata Opera w 3 aktach 

Libretto: Francesco Maria Piave we-

dług powieści Aleksandra Dumasa 

syna „Dama kameliowa” 

 

 
 

Obsada: 
Sonya Yoncheva jako Violetta  

Michael Fabiano jako Alfred  

Thomas Hampson jako Germont 

Nicola Luisotti dyrygent 

 

Realizatorzy: 
Willy Decker reżyseria Wolfgang 

Gussmann scenografia i kostiumy 

Hans Toelstede światło Athol Farmer 

choreografia 

 

Słynne arcydzieło Verdiego w nie-

mniej słynnej inscenizacji Willy’ego 

Deckera to produkcja, które obiegła 

niemal cały świat operowy. Była pre-

zentowana na prestiżowych festiwa-

lach, a także podczas cyklu transmisji 

„The Met: Live in HD”. Dziś 

„Traviata” należy do najbardziej po-

pularnych oper, jednak jej premiera 

w Wenecji w 1853 stała się jedną z 

bardziej spektakularnych klap i skan-

dali w historii opery. Choć Verdi 

starał się złagodzić w swym dziele 

wydźwięk oryginału (powieści „Da-

ma kameliowa” Aleksandra Dumasa 

syna), to publiczność nie była w sta-

nie znieść na scenie operowej kurty-

zany jako postaci pozytywnej, i tego, 

że akcja rozgrywa się współcześnie. 

Mimo to rola Violetty Valery (tytu-

łowej „traviaty”, czyli z jęz. włoskie-

go „zbłąkanej”) stała się koronną 

partią największych sopranów, a me-

lodyjne i poruszające dzieło – prze-

bojem repertuaru operowego. 

 

Idomeneusz, król Krety 
Transmisja przedstawienia: 

25.03.2017 | sobota | 17:55 Kino 

ECK   

 

Obsada: 

Elza van den Heever jako Elektra  

Nadine Sierra jako Ilia  

Alice Coote jako Idamante  

Matthew Polenzani jako Idomeneo  

Alan Opie jako Arbace  

James Levine dyrygent 

 

Realizatorzy: 

Jean-Pierre Ponnelle reżyseria, sce-

nografia i kostiumy Gil Wechsler 

światło 

 
Sam Mozart właśnie „Idomenea” 

uważał za jedną ze swoich najlep-

szych oper. Ze względu na karko-

łomność partii męskich – Idomenea i 

Idamanta – dzieło to nie jest wyko-

nywane tak często, jak na to zasługu-

je. Zaczerpnięta z mitologii greckiej 

historia króla Krety obfituje w dra-

matyczne zwroty akcji i typową dla 

swoich czasów baśniową ornamenty-

kę. Idomeneo wracający z wyprawy 

wojennej trafia na burzę morską. Bóg 

Neptun ocala jego życie pod warun-

kiem, że król złoży mu w ofierze 

pierwszą napotkaną istotę. Los spra-

wia, że to Idamante, jego syn… W tle 

walka dwóch księżniczek, Ilii i Elek-

try o względy nieszczęsnego Idaman-

ta. Arcydzieło Wolfganga Amade-

usza zobaczymy w liczącej ćwierć 

wieku inscenizacji wielkiego francu-

skiego reżysera Jean-Pierre Ponel-

le’a. Spektakl poprowadzi James 

Levine. 

 

CO JEST GRANE 
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Wszystko albo nic 
Kiedy oficjalnie przyznajesz, że li-

czysz swoje doznania, w nadziei na 

udany związek zawieszasz nad łóż-

kiem mandalę seksu, a wszyscy twoi 

przyjaciele są singlami, którzy bez 

powodzenia szukają prawdziwej mi-

łości to znaczy, że trzeba coś w życiu 

zmienić. Lindę od bardzo wczesnego 

wieku zaczęły interesować książki z 

półki „tylko dla dorosłych”. Obecnie, 

zrażona do relacji damsko-męskich i 

mająca na swoim koncie bezpowrot-

nie zakończony długoletni związek, 

jest współwłaścicielką księgarni z 

literaturą, której bliżej do „Kamasu-

try” niż „Krecika”. Jej partnerką w 

interesie i najlepszą przyjaciółką jest 

Vanda – pragnąca przygód nimfo-

manka, która brzydzi się spotykaniem 

tego samego mężczyzny dwie noce z 

rzędu, nie mówiąc już o poznawaniu 

jego imienia. W prowadzeniu sklepu 

pomaga im Edzio – ubóstwiający 

mięsne potrawy gej, który podobnie 

jak jego dwie koleżanki, w głębi ser-

ca pragnie spotkać „tego jedynego”. 

Wszystko zmieni się, gdy do życia 

grupy przyjaciół wkroczy czterech 

mężczyzn: wysoki, zadbany i nie-

zwykle wrażliwy (szczególnie na 

dietę inną niż wegetariańska) Leo, 

lekko siwiejący i lubujący się w 

młodszych kobietach profesor uni-

wersytecki (Krzysztof Tyniec), roz-

sądny i zabójczo przystojny biznes-

men (Michał Żebrowski) oraz roman-

tyczny i czarujący lekarz (Paweł De-

ląg). Chociaż miłość to same kłopoty, 

to i tak trójka przyjaciół odda się jej 

bez reszty. 

 

Wyklęty 

 

 
 

"Wyklęty" to oparty na faktach film, 

którego akcja toczy się w Polsce, w 

drugiej połowie lat 40-tych. Jego 

bohaterami są członkowie zbrojnego 

podziemia niepodległościowego, 

walczący z władzą ludową o powo-

jenny kształt Polski. Ludzie, którzy 

mimo olbrzymiej przewagi resortu 

bezpieczeństwa, wspieranego przez 

radzieckie NKWD, walczyli do koń-

ca o swoją sprawę. 

Tropieni i zabijani niemal jak zwie-

rzęta. Większość z nich zginęła, a 

historia o nich przez lata była zakła-

mywana. Choć od 1 marca 2011 co 

roku obchodzone jest święto pań-

stwowe poświęcone ich pamięci, w 

wielu kręgach do dziś uważani są za 

bandytów. Mowa o Żołnierzach Nie-

złomnych – członkach powojennego, 

antykomunistycznego podziemia w 

Polsce i bohaterach opartej na faktach 

produkcji pt. „WYKLĘTY”. To film 

o brutalnych czasach, niedocenio-

nych bohaterach targanych dylema-

tami i sporze o historię, a także osa-

motnieniu, trudnej miłości i drama-

tach rodzin 

 

Plant Cinema od 17 marca 

 

Piękna i Bestia 
Belle (Emma Watson) jest mieszkan-

ką francuskiej wioski. Kiedy dowia-

duje się, że jej ojciec Maurice (Kevin 

Kline) został uwięziony w pałacu 

okrutnej bestii (Dan Stevens), posta-

nawia odnaleźć jego siedzibę. 

Dziewczyna oferuje mu swe życie, w 

zamian za życie ojca. Potwór przysta-

je na propozycję. Ku zdziwieniu Bel-

le, bestia nie więzi jej w lochu. Za-

miast tego dziewczyna zamieszkuje 

w pięknej komnacie pełnej zaczaro-

wanych przedmiotów, takich jak: 

zegar Cogsworth (Ian McKel-

len), świecznik Lumiere (Ewan Mc-

Gregor), czy miotełka Plumette (Gu-

gu Mbatha-Raw). Tymczasem Mau-

rice chcąc uratować swą córkę, zwra-

ca się o pomoc do pewnego myśli-

wego - Gastona (Luke Evans), który 

jest zakochany w Belle. 

 
 

Power Rangers 
Piątka nastolatków staje przed wy-

zwaniem na miarę superbohaterów, 

gdy dowiadują się, że świat stoi u 

progu zagłady. Zagrożenie o niewy-

obrażalnej mocy pochodzi z najdal-

szych krańców wszechświata, a prze-

ciwstawić mu się może tylko ktoś o 

nadludzkich zdolnościach. Piątka 

bohaterów wybranych przez przezna-

czenie musi pokonać swe lęki i sła-

bości, by stanąć ramię w ramię jako 

Power Rangers. 

http://www.filmweb.pl/person/Krzysztof+Tyniec-69443
http://www.filmweb.pl/person/Michal.Zebrowski
http://www.filmweb.pl/person/Pawe%C5%82+Del%C4%85g-417
http://www.filmweb.pl/person/Pawe%C5%82+Del%C4%85g-417
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Maria Skłodowska-Curie 
"Maria Skłodowska-Curie" to nie 

tylko wierna faktom opowieść o nie-

samowitym życiu naukowca, od-

krywczyni dwóch pierwiastków – 

polonu i radu, ale przede wszystkim 

portret niezwykłej kobiety, która 

dzięki swojej inteligencji i wiedzy 

oraz nieprzeciętnym umiejętnościom 

zdołała przekonać do siebie świat 

nauki, od zawsze zdominowany przez 

mężczyzn. Jako pierwsza kobieta w 

Europie uzyskała tytuł doktora.  

 
W 1906 roku przyznano jej profesurę 

i równocześnie objęła własną katedrę 

na paryskiej Sorbonie, co we Francji 

było wydarzeniem bez precedensu. 

Była też pierwszą uczoną, która zdo-

była Nobla. W dziejach tej nagrody 

nadal jest jedynym podwójnym lau-

reatem, wyróżnionym w dwóch róż-

nych dziedzinach naukowych. Film w 

reżyserii Marie Noëlle to jednak 

przede wszystkim portret Skłodow-

skiej-Curie, jakiej nie znaliśmy – 

czułej matki, kochającej żony, kobie-

ty charyzmatycznej, zdecydowanej, 

choć pełnej dylematów i sprzeczno-

ści. 

 

 

 

 

W ramach pilotażowego wdrażania 

programowania w edukacji formalnej 

w oparciu o innowacje pedagogiczne 

uczniowie klas 1-3 biorą udział w 

zajęciach z  programowania. 

 
Zajęcia te, to  uzupełnienie i posze-

rzenie wiadomości z zakresu infor-

matyki i technologii informacyjno – 

komunikacyjnej uwzględniające 

oczekiwania uczniów, wynikające z 

szybkiego postępu naukowo – tech-

nologicznego.  Podczas spotkań 

uczniowie nabywają umiejętności 

kreatywnego i świadomego wykorzy-

stania technologii w realizacji wła-

snych pomysłów i rozwiązywaniu 

problemów. Rozpoznają swoje wła-

sne uzdolnienia i zainteresowania w 

celu świadomego wyboru dalszego 

kształcenia. Zajęcia stanowią również  

alternatywną możliwości spędzenia 

wolnego czasu oraz zwiększają zain-

teresowania uczniów przedmiotami 

ścisłymi poprzez naukę programowa-

nia prowadzoną w atrakcyjny sposób. 

 
Efekty ich pracy będziemy mogli 

podziwiać już w czerwcu podczas 

dnia projektów. 

 

 

 

 

 

PRZEKAŻ UCZNIOM 

GIMNAZJUM NR 1 W EŁKU 1 % 

PODATKU DOCHODOWEGO 

 

Współpracując z Fundacją Św. Miko-

łaja, nasza szkoła przystąpiła do pro-

gramu "Stypendia św. Mikołaja". W 

ramach naszych działań zbieramy 

fundusze na stypendia, chcąc wes-

przeć swoich zdolnych uczniów, da-

jąc im tym samym szansę na lepszą 

przyszłość. W zawiązku z tym, pro-

simy Państwa o wsparcie naszych 

działań. 

W celu przekazania FUNDACJI ŚW. 

MIKOŁAJA części podatku docho-

dowego należy w formularzu PIT 

wskazać numer, pod którym Funda-

cja wpisana jest do Krajowego Reje-

stru Sądowego, tj. KRS 

0000126602 oraz wpisać cel szczegó-

łowy: GIMNAZJUM NR 1 W 

EŁKU 

Wszystkim darczyńcom z góry dzię-

kujemy!!! 

Jeden procent KODUJEMY 
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Znajdź i wykreśl z diagramu podane obok wyrazy. 

 

 

ROZRYWKA 
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Przybiega dzieciak na stację benzy-

nową z kanistrem: 

- Dziesięć litrów benzyny, szybko! 

- Co jest? Pali się? 

- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby 

przygasa. 

 

- Twoje wypracowanie jest niezłe - 

mówi nauczycielka do małego Ko-

walskiego. - Ale jest identyczne jak 

wypracowanie twojego kolegi z ław-

ki. Wiesz, co to znaczy?  

- Że jego też jest niezłe..?  

  

Nauczyciel pyta: 

- Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie uro-

dziny? 

- 7. 

- A ile będziesz miał w następne? 

- 9. 

- Siadaj, pała! 

- Niech to, pała w urodziny... 

   

Jaś do nauczycielki: 

– Ja to nie chcę nic mówić, ale mój 

tata powiedział, że jeśli jeszcze jedna 

uwaga znajdzie się w dzienniczku, to 

się komuś zdrowo oberwie. 

  

 Na lekcji języka polskiego nauczy-

ciel pyta: 

- Czym będzie wyraz „chętnie” w  

zdaniu : "Uczniowie chętnie wracają 

do szkoły po wakacjach"? 

Zgłasza się Jasiu: 

- Kłamstwem, panie profesorze. 

 

- Halo sąsiedzie! Czy pan już zrobił 

swojemu synowi zadanie z matema-

tyki? 

- Tak, przed chwilą. 

- A da pan spisać? 

  

- Jak brzmiały ostatnie słowa twojego 

pana od biologii?  

- Znam ten gatunek węża. Spokojnie 

nie jest jadowity. 

 

Mama i córka zmywają talerze, zaś 

tata i synek sprzątają mieszkanie. 

Nagle z kuchni dobiega odgłos tłu-

czonego szkła. 

 - Oho, mama coś rozbiła - mówi 

tata.  

- Skąd wiesz?  

- Bo nikt na nikogo nie krzyczy. 

 

 

- A co ty taka humorzasta od rana?  

- Ech, nie mam nastroju.  

- Powiedz, ale tak z ręką na sercu, 

ważyłaś się? 

 

 

Iluzjonista po swoim kolejnym nu-

merze oznajmia widzom:  

- Teraz sprawię, że na waszych 

oczach zniknie jedna z obecnych tu 

kobiet.  

Nagle z ostatniego rzędu słychać mę-

ski głos:  

- Moja żona zgłasza się na ochotnika! 

 

Woźnica wprowadził wóz z węglem 

miedzy komunistyczne bloki i krzy-

czy:  

- Węgiel przywiozłem, węeeegiel 

przywiozłem...  

Na co koń odwraca łeb i mówi:  

- Taa kurna, ty przywiozłeś... 

 

Młodzieniec zapytał starszego wie-

kiem bogatego mężczyznę o to, jak 

ten dorobił się fortuny. 

Starszy człowiek pogładził palcem 

drogą wełnianą kamizelkę i rzekł: 

Cóż, synu, to był rok 1932, apogeum 

Wielkiego Kryzysu. Zostało mi 

ostatnie pięć centów.? 

-Zainwestowałem te pięć centów w 

jabłko. Cały dzień spędziłem na pole-

rowaniu tego jabłka, a pod koniec 

dnia sprzedałem je za 10 centów. 

-Następnego ranka zainwestowałem 

te 10 centów w dwa jabłka, które 

następnie cały dzień polerowałem, 

żeby o 17:00 sprzedać je za 20 cen-

tów. W ten sposób przepracowałem 

okrągły miesiąc, pod koniec którego 

zebrałem fortunę w wysokości 9,80 

USD 

-Potem zmarł mój teść i zostawił nam 

dwa miliony dolarów. 
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