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GAZETKA SZKOLNA REDAGOWANA PRZEZ UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W EŁKU

Szkoła w świetle
reflektorów

CZRNO - BIAŁY PROBLEM
W ostatnim czasie wiele się słyszy o
przemocy na tle rasistowskim. Wynika to
z dużego przypływu uchodźców do Europy, a co za tym idzie napadów 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.
więcej na str. 2»

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 Gołębiewskiego….

więcej na str. 3»

OTRZYMALIŚMY
CERTYFIKAT SUS
Nasze gimnazjum zasłużyło na certyfikat
Szkoły Uczącej Się – SUS. Wyróżnienie
to przyznawane jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tytuł ten jest uhonorowaniem wieloletniego zaangażowania i rozwoju szkoły w programie SUS.

więcej na str. 4 i 5 »

MIŁOSNYM WYZNANIEM

więcej na str. 6»

PONADTO W NUMERZE

Od wielu lat walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej
Europie. Natomiast Europa północna
i wschodnia dołączyła do walentynkowego grona znacznie później…

WYKLĘTY

» Co jest grane?
» Czarna strefa - biblioteka
» Wywalcz jej wolność lub zgiń
» Szahada, ramadan, zakat
» Bieg tropem wilczym
» Zaklinacz wężów
» Trzymaj formę
» W stronę Lipska

"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 powojenny kształt Polski. Ludzie, którzy mimo olbrzymiej przewagi
resortu bezpieczeństwa, wspieranego
przez radzieckie NKWD, walczyli do
końca o swoją sprawę.

» Odyseusze w akcji

Gimzetka

więcej na str. 9»
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Wywalcz jej wolność
lub zgiń
Cichociemni. Czy to nazwa jakiejś
choroby? Bynajmniej! W ten oto sposób nazywano żołnierzy pierwszych
wyszkolonych profesjonalnie sił specjalnych, 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 został pierwszy kurs spadochronowy.
Jednak swoją oficjalną działalność
rozpoczęli dopiero wraz z pierwszym
zrzutem z 15 na 16 lutego 1941 roku.
Spadochroniarze nie walczyli podczas 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 Walentynowicza, autora bardzo sławnej serii
,,Koziołek Matołek".

Gimzetka

Temat nie powinien być dla nas obojętny, tym bardziej, że jest częściowo
związany z naszym miastem. Podporucznik 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 Samorządowych w Ełku, 25 listopada 2016
roku został zorganizowany międzygimnazjalny konkurs, właśnie o Cichociemnych. Nasza szkoła z reprezentantkami: Weronika Podbielska, 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!

Czarno - Biały
problem
W ostatnim czasie wiele się słyszy o
przemocy na tle rasistowskim. Wynika to z dużego przypływu uchodźców
do Europy, a co za tym idzie napadów 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 posądzają 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 przekonać się w Nowy Rok. To, co się
wtedy stało, było całkowicie niepotrzebnie.
Dlatego postanowiliśmy przeprowadzić wśród naszych uczniów ankietę,
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której głównym pytaniem było: „ Czy
jesteś rasistą i dlaczego?”. Wiele
osób, bo aż 82% ankietowanych oddało głos, że nie jest rasistą, aczkolwiek byli też tacy, którzy na ten temat mieli inne zdanie. Jako powód
bycia nietolerancyjnym podawali
właśnie sprawę zabójstwa Daniela.
Pomyślcie o tym, jak czują się obcokrajowcy w naszym państwie, gdy
słyszą o rasizmie, który się szerzy.
Obrażamy czarnoskórych, a sami
czujemy się źle, kiedy w innych krajach mówi się, że Polacy to złodzieje.
Warto nad tym pomyśleć. Bądźmy
tolerancyjni! Traktujmy innych tak,
jakbyśmy chcieli być sami traktowani!

Szahada, ramadan,
zakat
Te nieznane pojęcia pojawiły się
podczas spotkania z panem Januszem
Aleksandrowiczem, imamem muzułmańskim. W środę, 22.02.2017,
klasy trzecie miały możliwość zapoznania się z historią, tradycją i religią
polskich Tatarów – mniejszości narodowej zamieszkującej m.in. w województwie podlaskim. Nasz gość
jest duchownym muzułmańskim w
Kruszynianach. W interesujący sposób opowiedział nam o przeszłości
Tatarów, wojowników mongolskich,
którzy zasiedlili okolice Podlasia i
Wileńszczyzny.
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Niecodziennie ma się okazję porozmawiać 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 Gołębiewskiego, który powstaje na zlecenie Instytutu Pamięci Narodowej.
Nasz wkład tez został doceniony. Na
koniec spotkania uczestnicy otrzymali pamiątkowego koszulki, breloczki i
Przedstawił tzw. filary islamu, czyli
filmy na dvd.
wyznanie wiary – (szahada), post
(ramadan), jałmużna (zakat), pielWycieczka do
grzymka do Mekki w Arabii SaudyjWarszawy
skiej. Usłyszeliśmy recytację Koranu
w języku arabskim (nagrodzoną okla28 lutego odbyła się wycieczka do
skami), obejrzeliśmy zdjęcia z MekWarszawy. Przed południem w Muki.
zeum Narodowym uczestniczyliśmy
Najwięcej emocji wzbudziły jednak
w lekcji muzealnej „Od egipskich
pytania o świętą wojnę, czyli dżihad.
piramid do arabskiej twierdzy”.
Imam zapewnił nas, że w żadnym
miejscu Koranu nie ma mowy o bezlitosnej walce z niewiernymi, a terroryści islamscy naginają tekst świętej
księgi muzułmanów dla swoich
strasznych celów politycznych.

Szkoła w świetle
reflektorów
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 Gołębiewskiego we własnej osobie.
Tematyka to Inka, jej życie, jej działalność. Na początku spotkania obejrzeliśmy film tego samego reżysera
pod tytułem: „Inka - zachowałam się
jak trzeba”. Potem mieliśmy okazję
porozmawiać z bardzo bliską krewną

bohaterów”. Reżyser nakręcił kilka
ujęć podczas ferii w naszej szkole.
Kopie filmu przekazał nam z podziękowaniem za pomoc w pracach.

BIEG TROPEM
WILCZYM
Już po raz kolejny odbył się w Ełku
Bieg Tropem Wilczym poświęcony
pamięci Żołnierzy Wyklętych. Gimnazjum nr 1 wystawiło najliczniejszą
reprezentację: wystartowało przeszło
siedemdziesiąt osób: uczniów i nauczycieli. Nie zabrakło też sympatyków i kibiców z naszej szkoły. Bieg
rozpoczął się w niedzielę 26 lutego o
godz. 14. Uczestnicy przebiegli 1963
metry ulicami: Parkową, Wojska Polskiego, Zamkową i promenadą nad
jeziorem. Przez kilka minut centrum
miasta należało do biegaczy. I chociaż zwycięzcą był każdy uczestnik
biegu, należy zaznaczyć, że jako drugi w całej stawce pojawił się na mecie Paweł Pachucki z kl. 3f. Nieco
później, ale nadal w czołówce biegu,
dotarli Kuba Gudan (2c) i Klaudia
Szymborska (3e). Gratulacje!!!

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.
A potem kolejni sportowcy, wszyscy
uśmiechnięci, choć zziajani, z rumieńcami na twarzach, w znakomitych humorach. Na wszystkich
uczestników czekały pamiątkowe
medale i gorąca wojskowa grochówka. Mimo zimna i deszczu panowała
wspaniała atmosfera. Cześć pamięci
Żołnierzy Wyklętych!

W drodze powrotnej zaliczyliśmy
obowiązkowy punkt programu: przystanek w McDonaldzie. Zmęczeni,
ale dobrych humorach wróciliśmy do
Ełku. Przywieźliśmy ze sobą film
Danuty Siedzikówny - panią Małgo- zrealizowany przez Arkadiusza Gołębiewskiego „Polska szuka >>>
rzatą Pawełek-Baraniak.

Gimzetka
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NARODOWY DZIEŃ
PAMIĘCI ŻOŁNIERZY
WYKLĘTYCH
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 odbyły się pod tablicą poświęconą naszej
Patronce. Zgromadzeni - klasy 1a,
2b,Zarząd SU oraz przedstawiciele ze
wszystkich klas - wysłuchali referatu
na temat losów Niezłomnych. Następnie 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 fragmentów filmów o Żołnierzach Wyklętych. SU dziękuje wszystkim, którzy
przyłączyli się do wspólnego świętowania. Przedstawiciele uczniów
wraz z panem Dyrektorem uczestniczyli również w miejskich obchodach
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych.

nastąpiło długie wyczekiwane uroczyste ogłoszenie wyników z wręczeniem nagród oraz ciekawy występ
licealistów.
Reprezentant naszego Gimnazjum
Ja, poszukiwacz ludzi prawdziwych,
Łukasz Haraburda z klasy III f pod
ja, zaklinacz wężów wijących się na- kierunkiem p. Eweliny Koniecko
de mną,
przygotował wiersze K.K. Baczyńzastygłem w pomnik ze wzniesionym skiego „Elegia o chłopcu polskim”
mieczem,
oraz W. Bełzy „Modlitwa za ojczyktórym człowieka rozetnę czy ciem- znę”. Uczeń uzyskał w konkursie
ność.
wyróżnienie. Gratulujemy!

Zaklinacz Wężów –
Krzysztof Kamil
Baczyński

Krzysztof Kamil Baczyński

Baczyński to bardzo znany i przez
wielu doceniany poeta. Dlatego też
22 lata temu Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Ełku postanowiło właśnie
jego imię obrać za patrona. Aby jeszcze 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 uczestnikom tego konkursu. Dzięki uprzejmości 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 chłopcu polskim” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Natalia Kowalewska i
Ania Rogowska z własną poezją.

Konkurs rozpoczął się zebraniem w
sali gimnastycznej. Organizatorzy
skierowali uczestników do odpowiednich sal, gdzie odbyły się eliminacje. Po występach recytatorzy mieli
godzinę przerwy, a czekając na wyniki, mogli udać się na specjalnie
przygotowany dla nich poczęstunek
lub obejrzeć piękną wystawę prac
plastycznych. O godzinie 12

Gimzetka
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OTRZYMALIŚMY
CERTYFIKAT SZKOŁY
UCZĄCEJ SIĘ
Nasze gimnazjum zasłużyło na certyfikat Szkoły Uczącej Się – SUS. Wyróżnienie to przyznawane jest przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Tytuł ten jest uhonorowaniem wieloletniego zaangażowania i rozwoju
szkoły
w
programie
SUS.
Nasze gimnazjum w latach 20142016 uczestniczyło w działaniu Całościowy Rozwój Szkoły w ramach
programu Szkoła Ucząca Się, realizowanym przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej
oraz
PolskoAmerykańską Fundację Wolności.
Podsumowanie i prezentacja efektów
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działań szkoły w programie miały
miejsce podczas panelu koleżeńskiego, który odbył się 18 stycznia 2017
r. W wydarzeniu brali udział przedstawiciele innych szkól uczestniczących 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 koncentrują się na poprawie jakości nauczania poprzez wdrażanie strategii oceniania kształtującego oraz wprowadzanie nowoczesnych praktyk do
pracy nauczycielskiej.

MIŁOSNYM WYZNANIEM
Od wielu lat walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej
Europie. Natomiast Europa północna
i wschodnia dołączyła do walentynkowego grona znacznie później. Pomimo Św. Walentego katolickiego
patrona tego święta, czasem jest ono
wiązane z podobnym zwyczajem
pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym głównie na poszukiwaniu wybranki serca, np. przez
losowanie jej imienia ze specjalnej
urny.

Współczesny dzień zakochanych
nie ma jednak bezpośredniego
związku z jednym konkretnym świętem starożytnego Rzymu, choć jest
kojarzony z takimi postaciami z mitologii 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 Walentego. Popularność uzyskały jednak
dopiero w latach 90 XX wieku. Jedyne i największe w Polsce odbywają
się corocznie od 14 lutego 2002 roku
w Chełmnie pod nazwą "Walentynki
Chełmińskie". Za sprawą przechowywanej, 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 małżeństwa. W Terni w tym dniu wręczana 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 Lublin, Kraków i Chełmno. W każdym
z nich 14 lutego organizowane są
obchody ku czci patrona zakochanych. Stałym niemalże elementem
walentynek jest wzajemnie wręczanie
sobie ozdobnych karteczek. Najczęściej są one w kształcie serca, opatrzone walentynkowym wierszykiem,
a często i miłosnym wyznaniem. Ze
świętem łączy się również zwyczaj
obdarowywania
partnera \
partnerki walentynkowymi upominkami w postaci kwiatów, słodyczy,
pluszowych maskotek.
W naszej szkole z okazji walentynek
zorganizowano pocztę walentynkową, koncert pt. ,,Odkryjemy miłość
nieznaną".

Gimzetka
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Uczniowie, którzy w tym dniu mieli
czerwony element ubioru dostawali
walentynkowe kartki niepytki. Podczas koncertu zaprezentował się
szkolny zespół Pryma. Pieniądze
uzbierane z koncertu zostaną przeznaczone na stypendia dla uczniów
naszej szkoły.

Nawiązując do działalności charytatywnej warto wspomnieć o tegorocznych 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 onkologicznych, doposażono istniejące pracownie rezonansu magnetycznego dla
dzieci w zestawy anestezjologiczne,
aby badania przebiegały w bezpiecznym znieczuleniu.

ODYSEUSZE W AKCJI
Grupa uczniów klasy III f (Martyna
Olender, Wiktoria Piotrowicz, Mya
Kulbacki, Julia Niedźwiecka, Olga
Zajkowska, Wiktoria Kempisty, Łukasz Haraburda) w roku szkolnym
2016/2017 po raz kolejny przystąpiła
do programu edukacyjnego realizowanego w formie Międzynarodowego Konkursu ODYSEJA UMYSŁU.
Po opieką przeszkolonego trenera,
pani Eweliny Koniecko przygotowują
się do Eliminacji Regionalnych
ODYSEI UMYSŁU, które będą miały miejsce w Warszawie 11 marca.

Gimzetka

Zadaniem zespołu jest samodzielne
przygotowanie
humorystycznego
przedstawienia na wyznaczony przez
organizatorów temat. Uczniowie napisali scenariusz zgodnie z zasadami
oraz licznymi wymogami i ograniczeniami konkursu. Na jego podstawie przygotowują scenografię, czyli
dekorację sceniczną, rekwizyty, kostiumy oraz charakteryzację wszystkich występujących w przedstawieniu
postaci.

Muszą także opracować choreografię
tańca stanowiącego element fabuły
spektaklu oraz skomponować podkład muzyczny, który wykonywany
będzie na żywo z użyciem instrumentów. 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 słownego, manualnego czy słowno - manualnego, którego treść pozostanie nieznana do ostatniej chwili.

nich nie tylko okazja do pracy , ale
także do wspólnych spotkań i integracji zespołu.

W STRONĘ LIPSKA
W piątek 20 stycznia 2017 roku
uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku, pod
opieką p. M. Wyrwas, p. J. Ratuszny
i p. H. Gątowskiej, zebrali się o godzinie 6:40 pod frontowymi drzwiami szkoły i ruszyli w stronę Lipska.
Obejrzeli tam kościół p.w Matki Bożej Anielskiej oraz poznali historię
powstawania tego pięknego kościoła.

Następnie pojechali do Sokółki, a
tam zwiedzili kościół p.w św. Antoniego Padewskiego. Kolejnym celem
był Białystok. W Białostockim Teatrze Lalek im. Węgrzyna obejrzeli
spektakl pt. „Piękna i Bestia”. Wszyscy, bez wyjątku, wyszli stamtąd pod
ogromnym wrażeniem. Do domów
uczestnicy wrócili cali i zdrowi, z
uśmiechami na twarzach!

WYJAŚNIĄTKO
Treści prezentowane przez gazetkę są
Przygotowanie do tej części konkursu
wymaga od drużyny wielu godzin
ćwiczeń. Uczniowie naszego gimnazjum spędzają wiele godzin po lekcjach na wspólnej pracy. Również w
pierwszym tygodniu ferii, gdy inni
gimnazjaliści korzystali z zasłużonego odpoczynku, Odyseusze pod opieką pani Eweliny Koniecko spotykali
się codziennie ok. 4 godzin i projektowali, omawiali koncepcję scenografii, gromadzili potrzebne materiały i
wykonywali dekorację sceniczną oraz
rekwizyty. Była to dla
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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

gimzetka@interia.eu
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mailowy:

Każdego dnia potrzebujemy dużej
porcji energii koniecznej do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Ale czy na pewno wiemy, że zjadane
pokarmy są zdrowe? Obserwując
szkolne korytarze, widać, że uczniowie często sięgają po napoje energetyzujące. 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 częstego ich picia w dużej ilości są dla
organizmu bardzo groźne. Zawarte w
nich składniki pobudzające takie jak:
kofeina, tauryna czy guarana przyjmowane w dużych dawkach powodują nerwowość, niepokój i nadpobudliwość. Wzrasta ciśnienie krwi,
tętno i tempo oddechu, a dodane
sztuczne barwniki i regulatory kwasowości podrażniają żołądek i wywołują alergie. W wielu krajach są
wręcz zakazane!
Czy wiesz, że jedna puszka napoju
energetycznego to dla dziecka odpowiednik nawet 6 filiżanek kawy!

Gimzetka

Często też sięgacie po niezdrową
porcję energii ukrytą w chipsach czy
żywności typu fast food. Tyle, że
żadne z nich nie mają zdrowych witamin i składników mineralnych.
Wręcz przeciwnie, czujemy się po
nich „pełni” i rozleniwieni. Są też
przyczyną nadwagi i otyłości. Pamiętajcie, 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.

przeznaczenie zostaje zmienione.
Sofia przydzielona zostaje do Akademii Zła, aby uczyć się zaklęć brzydoty, rzucania klątw i poszukiwania
swojej nemezis, a Agata ląduje w
Akademii Dobra, by razem z idealnymi księżniczkami i przystojnymi
książętami uczyć się etykiety dla
księżniczek, pielęgnacji urody i rozmawiania ze zwierzętami. Przyjaciółki sądzą, że zaszła duża pomyłka
i próbują wydostać się ze świata magii. 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.

Czarna strefa
biblioteka
POLECAMY
Czy zdawało ci się kiedyś, że postać
z twojej ulubionej baśni bardzo przypomina ci kogoś z twoich znajomych? Może ta dziewczynka z ilustracji 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 dziewczynki uczą się jak być księżniczkami i książętami albo najgorszymi
złoczyńcami. To niesamowity świat
pełen przygód, fantazji i marzeń, do
którego co cztery lata trafia dwójka
nowych absolwentów: jeden o nieskazitelnie dobrym sercu i drugi pełen nienawiści do całego świata.
Różowa sukienka, idealnie ułożona
fryzura i nienaganne maniery Sofii
dają jej pewność, że porwana przez
dyrektora do Akademii Dobra, ukończy ją z wyróżnieniem jako księżniczka z bajki. Tymczasem jej przyjaciółka Agata, samotniczka z cmentarza, jest, jak uważa Sofia, idealną
kandydatką do Akademii Zła.
Jak zdziwione są obydwie dziewczyny, kiedy trafiając do szkoły ich

Nr 2 styczeń/luty 2017

Czy Sofia i Agata będą żyły długo i
szczęśliwie?
Soman Chainani i jego trylogia
,,Akademia Dobra i Zła" to znakomita lektura dla wszystkich fanów fantazji i humoru. Mimo swoich klimatów kojarzących się z dziecinną zabawą, opowieść skierowana do jest
każdej grupy wiekowej. Już dziś
przeczytaj i dowiedz się, kim naprawdę jesteś.
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CO JEST GRANE
Z cyklu Artystyczny czwartek
„Kobieta o kobietach”

Giuseppe
Verdi
(1813–1901)
Idomeneusz, król Krety
La traviata Opera w 3 aktach Transmisja przedstawienia:
Libretto: Francesco Maria Piave we- 25.03.2017 | sobota | 17:55 Kino
dług powieści Aleksandra Dumasa
ECK
syna „Dama kameliowa”
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

Z cyklu Artystyczny czwartek „Kobieta o kobietach” spotkanie z Haliną
Sochą, autorką książki „Anielska
przystań”

Obsada:
Sonya Yoncheva jako Violetta
Michael Fabiano jako Alfred Realizatorzy:
Thomas Hampson jako Germont Jean-Pierre Ponnelle reżyseria, sceNicola Luisotti dyrygent
nografia i kostiumy Gil Wechsler
światło
Realizatorzy:
Willy Decker reżyseria Wolfgang
Gussmann scenografia i kostiumy
Hans Toelstede światło Athol Farmer
choreografia

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 terapią, anielskimi zeszytami czy niepowtarzalną anielską pocztą. Wyraża
tym samym pragnienie ujrzenia piękna każdym człowieku i w każdej życiowej historii, dając równocześnie
anielskie wskazówki, narzędzia służące odwróceniu czarnych scenariuszy oraz skierowaniu wzroku w kierunku 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

Gimzetka

Słynne arcydzieło Verdiego w niemniej słynnej inscenizacji Willy’ego
Deckera to produkcja, które obiegła
niemal cały świat operowy. Była prezentowana na prestiżowych festiwalach, a także podczas cyklu transmisji
„The Met: Live in HD”. Dziś
„Traviata” należy do najbardziej popularnych oper, jednak jej premiera
w Wenecji w 1853 stała się jedną z
bardziej spektakularnych klap i skandali w historii opery. Choć Verdi
starał się złagodzić w swym dziele
wydźwięk oryginału (powieści „Dama kameliowa” Aleksandra Dumasa
syna), to publiczność nie była w stanie znieść na scenie operowej kurtyzany jako postaci pozytywnej, i tego,
że akcja rozgrywa się współcześnie.
Mimo to rola Violetty Valery (tytułowej „traviaty”, czyli z jęz. włoskiego „zbłąkanej”) stała się koronną
partią największych sopranów, a melodyjne i poruszające dzieło – przebojem repertuaru operowego.

Nr 2 styczeń/luty 2017

Sam Mozart właśnie „Idomenea”
uważał za jedną ze swoich najlepszych oper. Ze względu na karkołomność partii męskich – Idomenea i
Idamanta – dzieło to nie jest wykonywane tak często, jak na to zasługuje. Zaczerpnięta z mitologii greckiej
historia króla Krety obfituje w dramatyczne zwroty akcji i typową dla
swoich czasów baśniową ornamentykę. Idomeneo wracający z wyprawy
wojennej trafia na burzę morską. Bóg
Neptun ocala jego życie pod warunkiem, że król złoży mu w ofierze
pierwszą napotkaną istotę. Los sprawia, że to Idamante, jego syn… W tle
walka dwóch księżniczek, Ilii i Elektry o względy nieszczęsnego Idamanta. Arcydzieło Wolfganga Amadeusza zobaczymy w liczącej ćwierć
wieku inscenizacji wielkiego francuskiego reżysera Jean-Pierre Ponelle’a. Spektakl poprowadzi James
Levine.
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Wszystko albo nic
Kiedy oficjalnie przyznajesz, że liczysz swoje doznania, w nadziei na
udany związek zawieszasz nad łóżkiem mandalę seksu, a wszyscy twoi
przyjaciele są singlami, którzy bez
powodzenia szukają prawdziwej miłości 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 bezpowrotnie zakończony długoletni związek,
jest współwłaścicielką księgarni z
literaturą, której bliżej do „Kamasutry” niż „Krecika”. Jej partnerką w
interesie i najlepszą przyjaciółką jest
Vanda – pragnąca przygód nimfomanka, 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 serca pragnie spotkać „tego jedynego”.
Wszystko zmieni się, gdy do życia
grupy przyjaciół wkroczy czterech
mężczyzn: wysoki, zadbany i niezwykle wrażliwy (szczególnie na
dietę inną niż wegetariańska) Leo,
lekko siwiejący i lubujący się w
młodszych kobietach profesor uniwersytecki (Krzysztof Tyniec), rozsądny i zabójczo przystojny biznesmen (Michał Żebrowski) oraz romantyczny i czarujący lekarz (Paweł Deląg). 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 powojenny kształt Polski. Ludzie, którzy
mimo olbrzymiej przewagi resortu
bezpieczeństwa, wspieranego przez
radzieckie NKWD, walczyli do końca o swoją sprawę.
Tropieni i zabijani niemal jak zwierzęta. Większość z nich zginęła, a
historia o nich przez lata była zakłamywana. Choć od 1 marca 2011 co
roku obchodzone jest święto państwowe poświęcone ich pamięci, w
wielu kręgach do dziś uważani są za
bandytów. Mowa o Żołnierzach Niezłomnych – członkach powojennego,
antykomunistycznego podziemia w
Polsce i bohaterach opartej na faktach
produkcji pt. „WYKLĘTY”. To film
o brutalnych czasach, niedocenionych bohaterach targanych dylematami i sporze o historię, a także osamotnieniu, trudnej miłości i dramatach rodzin

Plant Cinema od 17 marca

Gimzetka

Piękna i Bestia
Belle (Emma Watson) jest mieszkanką francuskiej wioski. Kiedy dowiaduje się, że jej ojciec Maurice (Kevin
Kline) został uwięziony w pałacu
okrutnej bestii (Dan Stevens), postanawia
odnaleźć
jego siedzibę.
Dziewczyna oferuje mu swe życie, w
zamian za życie ojca. Potwór przystaje na propozycję. Ku zdziwieniu Belle, bestia nie więzi jej w lochu. Zamiast tego dziewczyna zamieszkuje
w pięknej komnacie pełnej zaczarowanych przedmiotów, takich jak:
zegar Cogsworth (Ian McKellen), świecznik Lumiere (Ewan McGregor), czy miotełka Plumette (Gugu Mbatha-Raw). Tymczasem Maurice chcąc uratować swą córkę, zwraca się o pomoc do pewnego myśliwego - Gastona (Luke Evans), który
jest zakochany w Belle.
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Power Rangers
Piątka nastolatków staje przed wyzwaniem na miarę superbohaterów,
gdy dowiadują się, że świat stoi u
progu zagłady. Zagrożenie o niewyobrażalnej mocy pochodzi z najdalszych krańców wszechświata, a przeciwstawić mu się może tylko ktoś o
nadludzkich zdolnościach. Piątka
bohaterów wybranych przez przeznaczenie musi pokonać swe lęki i słabości, by stanąć ramię w ramię jako
Power Rangers.
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Maria Skłodowska-Curie
"Maria Skłodowska-Curie" to nie
tylko wierna faktom opowieść o niesamowitym życiu naukowca, odkrywczyni 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.

KODUJEMY

PRZEKAŻ UCZNIOM
W ramach pilotażowego wdrażania
programowania w edukacji formalnej GIMNAZJUM NR 1 W EŁKU 1 %
w oparciu o innowacje pedagogiczne
PODATKU DOCHODOWEGO
uczniowie klas 1-3 biorą udział w
zajęciach z programowania.
Współpracując z Fundacją Św. Mikołaja, nasza szkoła przystąpiła do pro-

Zajęcia te, to uzupełnienie i poszerzenie wiadomości z zakresu informatyki i technologii informacyjno –
komunikacyjnej
uwzględniające
oczekiwania uczniów, wynikające z
szybkiego postępu naukowo – technologicznego.
Podczas spotkań
uczniowie nabywają umiejętności
kreatywnego i świadomego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu
problemów. Rozpoznają swoje własne uzdolnienia i zainteresowania w
celu świadomego wyboru dalszego
kształcenia. Zajęcia stanowią również
alternatywną możliwości spędzenia
wolnego czasu oraz zwiększają zainteresowania uczniów przedmiotami
W 1906 roku przyznano jej profesurę ścisłymi poprzez naukę programowai równocześnie objęła własną katedrę nia prowadzoną w atrakcyjny sposób.
na paryskiej Sorbonie, co we Francji
było wydarzeniem bez precedensu.
Była też pierwszą uczoną, która zdobyła Nobla. W dziejach tej nagrody
nadal jest jedynym podwójnym laureatem, wyróżnionym w dwóch różnych dziedzinach naukowych. Film w
reżyserii Marie Noëlle to jednak Efekty ich pracy będziemy mogli
przede wszystkim portret Skłodow- podziwiać już w czerwcu podczas
skiej-Curie, jakiej nie znaliśmy – dnia projektów.
czułej matki, kochającej żony, kobiety charyzmatycznej, zdecydowanej,
choć pełnej dylematów i sprzeczności.

Gimzetka

Jeden procent
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gramu "Stypendia św. Mikołaja". W
ramach naszych działań zbieramy
fundusze na stypendia, chcąc wesprzeć swoich zdolnych uczniów, dając im tym samym szansę na lepszą
przyszłość. W zawiązku z tym, prosimy Państwa o wsparcie naszych
działań.

W celu przekazania FUNDACJI ŚW.
MIKOŁAJA części podatku dochodowego należy w formularzu PIT
wskazać numer, pod którym Fundacja wpisana jest do Krajowego Rejestru

Sądowego,

tj. KRS

0000126602 oraz wpisać cel szczegółowy: GIMNAZJUM

NR

1

W

EŁKU
Wszystkim darczyńcom z góry dziękujemy!!!
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ROZRYWKA
Znajdź i wykreśl z diagramu podane obok wyrazy.

Gimzetka
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zdaniu : "Uczniowie chętnie wracają Iluzjonista po swoim kolejnym nudo szkoły po wakacjach"?
merze oznajmia widzom:
- Teraz sprawię, że na waszych
oczach zniknie jedna z obecnych tu
Przybiega dzieciak na stację benzy- Zgłasza się Jasiu:
kobiet.
nową z kanistrem:
Nagle z ostatniego rzędu słychać mę- Kłamstwem, panie profesorze.
ski głos:
- Dziesięć litrów benzyny, szybko!
- Moja żona zgłasza się na ochotnika!

- Co jest? Pali się?

- Halo sąsiedzie! Czy pan już zrobił
- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby swojemu synowi zadanie z matemaWoźnica wprowadził wóz z węglem
tyki?
przygasa.
miedzy komunistyczne bloki i krzyczy:
- Tak, przed chwilą.

- Węgiel przywiozłem, węeeegiel
przywiozłem...
- Twoje wypracowanie jest niezłe - - A da pan spisać?
Na co koń odwraca łeb i mówi:
mówi nauczycielka do małego Ko- Taa kurna, ty przywiozłeś...
walskiego. - Ale jest identyczne jak

wypracowanie twojego kolegi z ław
ki. Wiesz, co to znaczy?
- Jak brzmiały ostatnie słowa twojego
pana od biologii?
Młodzieniec zapytał starszego wie- Że jego też jest niezłe..?
- Znam ten gatunek węża. Spokojnie kiem bogatego mężczyznę o to, jak
ten dorobił się fortuny.

nie jest jadowity.
Starszy człowiek pogładził palcem
drogą wełnianą kamizelkę i rzekł:
Nauczyciel pyta:

Cóż, synu, to był rok 1932, apogeum
Wielkiego Kryzysu. Zostało mi
Mama
i
córka
zmywają
talerze,
zaś
- Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie uroostatnie pięć centów.?
tata i synek sprzątają mieszkanie.
dziny?
-Zainwestowałem te pięć centów w
Nagle z kuchni dobiega odgłos tłu- 7.
jabłko. Cały dzień spędziłem na poleczonego szkła.
rowaniu tego jabłka, a pod koniec
- Oho, mama coś rozbiła - mówi
- A ile będziesz miał w następne?
dnia sprzedałem je za 10 centów.
tata.
-Następnego ranka zainwestowałem
- Skąd wiesz?
- 9.
te 10 centów w dwa jabłka, które
- Bo nikt na nikogo nie krzyczy.
następnie cały dzień polerowałem,
- Siadaj, pała!
żeby o 17:00 sprzedać je za 20 centów. W ten sposób przepracowałem

- Niech to, pała w urodziny...
okrągły miesiąc, pod koniec którego
- A co ty taka humorzasta od rana? zebrałem fortunę w wysokości 9,80

Ech,
nie
mam
nastroju. USD
- Powiedz, ale tak z ręką na sercu, -Potem zmarł mój teść i zostawił nam
Jaś do nauczycielki:
dwa miliony dolarów.
ważyłaś się?
– Ja to nie chcę nic mówić, ale mój


tata powiedział, że jeśli jeszcze jedna
uwaga znajdzie się w dzienniczku, to
się komuś zdrowo oberwie.

HUMOR


Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
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- Czym będzie wyraz „chętnie” w
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