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Na uczniów zawsze moŜna liczyć!
wywiad z Panią Anną Łoźną
-Jak długo pracuje Pani w szkole?
-Bardzo długo, nie pamiętam juŜ nawet, ile lat.
-A czy Pani zawsze chciała zostać nauczycielką? I dlaczego właśnie ten zawód Pani
wybrała?
-Od małego marzyłam, by zostać nauczycielką. Nic dziwnego, Ŝe poszłam na studia
nauczycielskie, a potem do pracy. Bardzo mi się to spodobało i do dziś pracuję jako
nauczyciel.
-A pamięta Pani moŜe jakąś ciekawą historię ze swojego Ŝycia?
-Tak. Zdarzyło się to niedawno. Jechałam swoim maluszkiem przez las, a była
brzydka pogoda, padało jak z cebra…i w pewnym momencie wjechałam w błoto i się
zaklinowałam. Zadzwoniłam więc po mojego starego ucznia, który ma obok szkoły
zakład fotograficzny. Natychmiast przyjechał swoim duŜym samochodem i zaczął
mnie wyciągać, ale teŜ się zablokował w tym błocie. Zaczynało juŜ się robić ciemno,
na szczęście jakiś pan zatrzymał się i zaproponował pomoc. A Ŝe miał samochód z
napędem na cztery koła, wyciągnął nas bez problemu. I to jest koniec.
-A jakie jest Pani największe marzenie?
-Hmm.. Marzenie. Na chwilę obecną to moim największym marzeniem jest, by mój
syn zdał pomyślnie maturę
-Dziękujemy za udzielenie wywiadu i Ŝyczymy Kamilowi pomyślnego zdania matury..
Rozmawiali
Dawid Węgrzynowicz,
Przemysław Wierciszewski
i Dariusz Chełmiński

Wielki sukces biologów
Emilia Szwarczewska z kl. 3a zajęła 4. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
Wiedzy Ekologicznej „BioróŜnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce”, który
odbył się w BiałowieŜy. Marlena oprócz aparatu cyfrowego otrzymała zaproszenie na
wakacyjny obóz naukowy do BiałowieŜy. Gratulujemy Emilii i jej opiekunce p.
ElŜbiecie Labudzie.

Ortografia, Ŝe mucha nie siada!
Katarzyna Mucha z kl. 3a została Mistrzynią Turnieju Łamania Piór
organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Ewelina Cwalińska była czwarta,
a Natalia Waszkiewicz szósta. Kasię nagrodzono drukarką i pendrivem ponadto będzie
miała sfinansowany wyjazd do Katowic na Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny.

Uczennice przygotowała p. Małgorzata Pieńkowska, która startowała poza konkursem.

Dalej o ortografii
Ewelina Cwalińska zajęła 3.miejsce, Kasia Mucha – 8. a Natalia Waszkiewicz –9 w VIII
Międzygimnazjalnym Konkursie Ortograficznym. DruŜynowo dziewczęta (przyg. p. M.
Pieńkowska) zajęły 2. miejsce.

Festyn rodzinny - na sportowo, smacznie i wesoło
W naszej szkole 26 maja odbył się festyn rodzinny dla uczniów, nauczycieli, rodziców i
absolwentów. Pogoda i humory dopisały, więc imprezę moŜna zaliczyć do udanych.
Odbyło się wiele konkurencji sportowych, sprawnościowych, podziwialiśmy występ
wokalny Justyny Brzozowskiej i Justyny Kwiatkowskiej, gimnazjalne czirliderki, tańce
z miotłą (szczególnie zachwyciła nas p. Dorota Tymińska i p. Natalia Kopycińska).
Panie kucharki serwowały darmową grochówkę, moŜna było kupić domowe ciasta,
które sprzedawali uczniowie. Na koniec odbył się mecz gimnazjaliści – absolwenci (
wynik 3:8 ). Imprezę przygotowali nauczyciele w-f oraz p. Marcin Mulewski, który
zadbał o nagłośnienie i oprawę muzyczną.
współfinansowanegoFestyn odbył się w ramach programu „To lubię”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego i MEN-u.

Dwójka w dziesiątce najlepszych
gimnazjów województwa!
Z satysfakcją informujemy, Ŝe nasze gimnazjum znalazło się na siódmym miejscu w
województwie wśród szkół gimnazjalnych. Ranking ogłosiły WMODN w Elblągu oraz
Kuratorium Oświaty w Olsztynie na podstawie wyników Wojewódzkich Konkursów
Przedmiotowych. Nasza dwójka miała ośmioro laureatów, o ich sukcesach moŜecie
przeczytać na naszej stronie internetowej.

Laury poetyckie
Joanna StrzyŜewska z kl. 3a (naucz. M. Pieńkowska) zajęła 2. miejsce
w kategorii poezja w XII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Marii Konopnickiej w
Międzyrzecu Podlaskim.

Judo
Dnia 14.04.07 w Warszawie odbyły się eliminacje do Mistrzostw Polski w Judo. 2
osoby, Piotr Mróz oraz Karolina Urban zakwalifikowali się do Mistrzostw Polski. Oprócz
Piotra i Karoliny w eliminacji brał udział takŜe Dariusz Chełmiński, lecz mu się nie
udało przejść eliminacji.

Ełcka promenada
Wywiad z prezydentem Ełku Tomaszem Andrukiewiczem
E:
Kiedy powstał plan budowy promenady i kto był jego pomysłodawcą?
T A: Plan budowy promenady powstał kilka lat temu, bo trzeba pamiętać, Ŝe pierwszy
etap promenady został wykonany i biegnie on od WyŜszej Szkoły Finansów i
Zarządzania aŜ do Zielonego Mostku i okolicy plaŜy. Drugi etap od plaŜy do kościoła
na barankach, w tej chwili jest realizowany. A w planach mamy trzeci etap, od
kościoła na barankach do hali sportowej na Barankach i stamtąd planujemy zrobić
mostek na drugą część jeziora i z Chrościel w kierunku Ełku i ulicy zamkowej. Tak
wiec pierwszy etap promenady został zrealizowany kilka lat temu, natomiast ten etap
który realizujemy to jest pomysł sprzed dwóch lat.
E:
I ile wyniesie całkowity koszt budowy tego odcinka, a ile utrzymanie roczne.
T A: Całkowity koszt budowy tego odcinka promenady wynosi 4.170.000 zł z tego
2.850.000zł udało nam się pozyskać z Unii Europejskiej, 940000zł wykładamy z
budŜetu miasta, czyli to mamy w budŜecie i 380.000zł będzie pochodziło z budŜetu
państwa.
E:
A czy budowa promenady nie wpłynie negatywnie na ekosystem? PrzecieŜ
będzie sztuczny brzeg jeziora, przecieŜ wiele organizmów się rozmnaŜa, Ŝyje w
trzcinach nad brzegami.
T A: Nie, budowa promenady nie zagrozi ekosystemowi. Uregulowanie linii
brzegowej nastąpi tylko w niektórych miejscach, tam gdzie groziło obsuwanie ziemi.
Niestety, trzeba było wyciąć kilka drzew, po to Ŝeby moŜna było te promenadę
poprowadzić normalnie. Natomiast zrobimy odsadzenie, czyli powstaną nowe drzewa
i będzie teŜ duŜo zieleni. Natomiast zgodnie z opinią specjalistów od ochrony
środowiska, budowa promenady nie wpłynie negatywnie na ekosystem jeziora
Ełckiego?
E:
A skąd miasto ma na to wszystko pieniądze?
T A: Tak jak mówiłem, pieniądze pochodzą i z Unii Europejskie, z budŜetu miasta i
budŜetu państwa. Czyli są to takie trzy główne składniki.
E:
A jest pusty plac po starej ulicy na rondzie, na ulicy Kilińskiego. Czy to będzie
wchodziło w skład promenady, a jeśli tak, to co tam będzie?
A:
Na dzisiaj promenada będzie przebiegała obok, ale mamy w planach by powstała
tam restauracja i duŜy plac zabaw dla dzieci i młodzieŜy z duŜą ilością zieleni.
E:
A jest odcinek promenady przy Szkole Podstawowej nr 7, czy będzie to jakoś
odgrodzone, jak to będzie wyglądać?
T A: Tak, promenada będzie normalnie biegła, natomiast pewnie od strony szkoły

powstanie jakaś siatka, natomiast promenada nie będzie miała jakiś specjalnych
płotów.
E:
A w okolicach tej szkoły podstawowej, będą jakieś bary restauracje?
T A: Nie, takich restauracji i barów nie będzie, natomiast na całej trasie promenady
będą stylowe latarnie, takie jak na pierwszym etapie, będą równieŜ stylowe ławeczki a
takŜe będzie zrobiona kostka na stylizowana starobruk, jak to jest przy okolicy starej
przepompowni i Smętka.
E:
A czy w innych odcinkach tej nowo powstałej promenady teŜ będą tak jak na
pierwszym odcinku restauracje i bary, czy będzie spokojnie?
T A: Nie, będzie spokojnie, poniewaŜ tam gdzie przebiega w tej chwili promenada w
Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, czyli w takich planach
strategicznych, planistycznych nie ma przewidzianych barów i to będzie raczej takie
miejsce spokojne, ale Ŝeby było ono bezpieczne będziemy chcieli zamontować równieŜ
tam kamery z monitoringiem, które będą nadzorowane przez policję i straŜ miejską.
E:
Ale czy w obrębie tego odcinka promenady będą powstawały nowe plaŜe, czy teŜ
nasza plaŜa miejska będzie zmodernizowana?
T A: Nasza plaŜa miejska będzie zmodernizowana, ale jeszcze nie w tym roku. Nasza
plaŜa ma problem polegający na tym, Ŝe wiele lat temu znajdowało się tam
składowisko bel drewnianych, kora opadała i w tej chwili, gdy ktoś się tam kąpie, za
chwilę powstaje muł i nie jest to atrakcyjne miejsce i myślimy o tym, Ŝeby zrobić tam
sztuczny odpływ od rzeki, który przeczyszczałby to miejsce, ale trzeba myśleć o plaŜy
na osiedlu Jeziorna.
E:
A na kiedy planowane jest zakończenie budowy?
T A: Promenadę chcielibyśmy zakończyć do końca roku, tak mamy w planach, ale
myślę Ŝe uda nam się zrobić o szybciej.
E:
A myśli Pan Ŝe wpłynie to pozytywnie na turystykę, rozwój?
T A: Myślę, Ŝe wpłynie to na poprawę wizerunku miasta wśród mieszkańców, bo
mieszkańcy dopytują się duŜo na temat promenady, interesują się, kiedy zostanie
ona zakończona, bo chcą po prostu spacerować, ale myślę równieŜ, Ŝe będzie to
doskonała wizytówka dla turystów, którzy przyjeŜdŜają do Ełku.
E:
Dziękuję bardzo za rozmowę.
T A: Dziękuję bardzo.
Wywiad przeprowadzili
Emilia Szwarczewska,
Mateusz Kamiński,
Piotr Karny

„LATA DWUDZIESTE..., LATA TRZYDZIESTE...”
SZPICBRÓDKA ZAWOJOWAŁ EŁK
Ostatnie tygodnie nie były łatwe dla sceny widowiskowej Ełckiego Centrum
Kultury. Od dawna te mury nie mieściły tak wielkiej liczby osób. Zajęte kaŜde krzesło,
w sali gorąco, za kulisami na pewno jeszcze goręcej. Wszyscy ełczanie chcieli
zobaczyć, co tym razem urodziło się na próbach Ełckiego Teatru Tańca. A wyszło im
coś naprawdę ciekawego, coś, co przyciąga swoją wystawnością, wspaniałą oprawą
muzyczną, jak i wspaniałą scenografią, choreografią i kostiumami. Talenty aktorskie,
wokalne i taneczne młodych ełczan stworzyły wspaniały musical pt.: „Hallo
Szpicbródka”.

„Hallo Szpicbródka” to muzyczny spektakl w stylu retro, który Ełcki Teatr Tańca –
jako pierwszy w kraju – podjął się przenieść na scenę teatralną, tworząc absolutnie
cudowny klimat lat dwudziestych. Opowiada o Fredzie Kampinosie, inŜynierze i
bezbłędnym włamywaczu, który cieszy się przydomkiem „Szpicbródka” . Gdy teatrzyk
rewiowy „Czerwony Młyn” przeŜywa kryzys, dyrektor Kulka - Lalewicz nie ma
pieniędzy na gaŜę dla pracowników. Z rąk komornika, „Czerwony Młyn”, ratuje nie
inny, tylko właśnie Fred Kampinos, tym samym zostając współwłaścicielem teatru.
Naprzeciwko teatralnego budynku znajduje się bank. Fred organizuje włamanie, a
remont piwnicy „Czerwonego Młyna” ma być przykrywką dla przeprowadzenia
podkopu. Aby nic nie wyszło na jaw, Fred przygotowuje wystawną premierę. Jednak z
biegiem czasu Kampinosa zaczyna fascynować teatr i odradza się w nim jego dawna
pasja – taniec. Poznaje bliŜej aktorów i personel. A duŜe zainteresowanie rozbudza w
nim osoba jednej z tancerek – Anity. Dziewczynę prześladuje jej były partner – Borys.
Fred, stając w obronie Anity, zdobywa sobie jej sympatię, jednak z Borysa czyni sobie
wroga. Tymczasem dyrektor Kulka-Lalewicz obwieszcza, Ŝe przygotowywana rewia
będzie o perypetiach słynnego kasiarza Szpicbródki, co trochę niepokoi Freda. Trwają
przygotowania do skoku na bank jak i do spektaklu. Fred prosi swoich
współtowarzyszy - włamywaczy o pieniądze na rewię, bo jego własne zasoby się juŜ
wyczerpały.
Ci nie zgadzają się, a dodatkowo Ŝądają, by napad na bank był zorganizowany w dniu
premiery. Kampinos za wszelką cenę chce przełoŜyć operację, ale wie Ŝe
konsekwencje tego mogę być straszne. Co więcej, Borys - były partner Anity –
wywęszył, Ŝe Szpicbródka i Fred Kampinos to jedna i ta sama osoba. Donosi o tym
natychmiast tajniakowi Mańkowskiemu.
Nasze Gimnazjum nr 2 w Ełku równieŜ udało się, by obejrzeć to widowisko.
Spektakl został przyjęty bardzo gorąco przez rzesze uczniów. "Prawdziwa uczta dla
widza" - podsumował Mateusz Organek, "Mnie najbardziej podobał się taniec, był taki
dynamiczny" - zauwaŜyła Magdalena Szyszko - oboje z klasy II a. Niektóre głosy nie
były juŜ tak entuzjastyczne, jednak nie kryły uznania - "Był to naprawdę interesujący,
wystawny spektakl, ale zdarzały się oczywiście i nudniejsze momenty"- powiedziała
Kamila Michalak, równieŜ uczennica klasy II "a".
Spektakl „Hallo Szpicbródka” jest adresowany do wszystkich. To wspaniałe widowisko
zadowoli nawet najbardziej wybrednych widzów, czyli dzieci. Teraz juŜ nie moŜemy
obejrzeć tej rewii w Ełckim Centrum Kultury, jednak nie ma się co obawiać. Ełcki
Teatr Tańca planuje wznowienie w czerwcu.

SPRZEDAś INTELIGENCJI
Czy lubisz otaczać się inteligentnymi istotami? MoŜe, interesuje cię w nich teŜ czasem
skrywany temperament, chęć poznawania nowych rzeczy? Gdy dodamy do tego
cztery zgrabne łapki, sympatyczny, ciekawski pyszczek, dwoje śmiesznie sterczących
uszu i długi,przyjemnie wijący się w okolicach karku właściciela ogonek,słabość do
długich drzemek w kapturze właściciela lub spacery po rękawach, plecach,
kieszeniach, powstanie nam obraz bardzo zabawnego stworzenia, które na pewno nie
zasługuje na tępienie go trutką w piwnicy. Mianowicie szczurek hodowlany. Fachowej
zwany Rattus.
JeŜeli chciałbyś/chciałabyś być szczęśliwym posiadaczem chodzącej
inteligencji,wystarczy jak zgłosisz się do Natalii Mazur lub Olgi Zyskowskiej z
kl. II A . Za sztukę zapłacisz jedyne 10 zl.Jednak zanim dostaniesz we własne

ręce to zwierzątko, pamiętaj, ze musisz zdobyć zaufanie sprzedawcy. Nie oddamy
szczurka dla niepewnej osoby, która mogłaby go źle traktować, bądź nawet zrobić mu
krzywdę.
Warto teŜ nadmienić,Ŝe jeŜeli chciałbyś mieć szczura to powinieneś wiedzieć
przedewszystkim,Ŝe cała rodzina musi się na niego zgodzić! Szczur to nie
zabawka,ani element doświadczalny, ponadto jest bardzo inteligentnym zwierzęciem,
które trzeba odpowiednio karmić, mieć dla niego czas i co najwaŜniejsze zapewnić mu
bezpieczne mieszkanko. Trzeba teŜ wiedzieć,Ŝe kaŜdy szczur to indywidualista,
dlatego jego zachowanie moŜe być nieprzewidywalne. KaŜda jednostka jest inna.
Najlepiej Ŝeby nie kontaktował się bezpośrednio z innymi zwierzętami, jako Ŝe moŜe
im lub sobie zrobić krzywdę. W niektórych sytuacjach moŜe się okazać drapieŜnikiem
i polować np. na rybki w akwarium. I jeszcze jedna waŜna rzecz, jeŜeli nie jesteś w
miarę opanowaną osoba, szczur będzie Ŝyl w ciągłym stresie i w takim stanie moŜe
dotkliwie gryźć.Przy nim naleŜy się zachowywać spokojnie, nie wykonywać Ŝadnych
agresywnych ruchów.JednakŜe, mam nadzieje,Ŝe ci którzy się zdecydują na kupno
tego specyficznego stworzonka,będą z niego całkowicie zadowoleni, znajdą w nim
przyjaciela, i będą miały satysfakcję z hodowli,ktłóra niewątpliwie obfituje w roŜniste
niespodzianki. Mamy siedem szczurów do sprzedania.

Sprzątanie świata
W tym roku dnia 20 kwietnia młodzieŜ z Gimnazjum nr 2 pod opieką pani ElŜbiety
Labudy i pana Jarosława Świderskiego wyruszyła na coroczne „Sprzątanie Świata”.
Wycieczka zapowiadała się nie najgorzej, ale mieliśmy pewne obawy, co do pogody. O
godzinie 10 wszyscy spotkaliśmy się pod szkoła. Z ideą „wysprzątania świata”
ruszyliśmy w stronę lasu, gdzie spotkaliśmy się z leśnikiem. Podzieliliśmy się na
grupy, dostaliśmy worki i plastikowe rękawiczki. Zmieniono nam teren, zazwyczaj
sprzątaliśmy okolice Jeziora Ełckiego. W tym roku poboczem drogi leśnej mieliśmy
dojść aŜ do Nowej Wsi. Choć wiatr był silny, a momentami padał deszcz, nie
chcieliśmy się tak łatwo poddać. Parę osób przez pogodę zwątpiło w powodzenie
naszej misji. Ale kiedy wszyscy zgodnie zaczęliśmy zbierać śmieci, których było
bardzo duŜo. Nie zastanawialiśmy się nad sobą, tylko chcieliśmy „pomóc Ziemi”. Po
około trzech godzinach doszliśmy do Nowej Wsi. Byliśmy zmęczeni, ale dumni z
siebie. Uzbieraliśmy około dziesięciu worków śmieci, które nie powinny znaleźć się w
tamtej okolicy.
Na koniec wyprawy miało odbyć się ognisko, lecz zrezygnowaliśmy z pieczenia
kiełbasek. Wszyscy byliśmy przemarznięci, mieliśmy mokre nogi i z tego powodu
postanowiliśmy autobusem wrócić do domu.
Jesteśmy świadomi, Ŝe to, co zrobiliśmy, to dla całej Ziemi jest tylko „kropla w
morzu” pomocy. Ale jeśli tego typu akcje będą odbywały się regularnie i wszyscy
będą równie zaangaŜowani jak my, to wspólnie ocalimy „zieloną cześć Ziemi”. Nie
moŜemy pozwolić, aby lasy w przyszłości zamieniły się w dzikie wysypiska śmieci.

Natalia Labuda

Regulamin konkursu ABSOLWENT ROKU
14.
Średnia ocen rocznych w bieŜącym roku szkolnym musi wynosić co
najmniej 4,75 (x10).

15.

Wzorowe lub wyróŜniające zachowanie.

16.

Osiągnięcia w konkursach szkolnych, kuratoriów, MEN:
3.1. Laureaci i zdobywcy miejsc od 1. do 3. (olimpijczycy: 1-4):
- etap szkolny
- 1 pkt.
- etap rejonowy - 3 pkt.
3.2.
Laureaci i zdobywcy miejsc od 1. do 6.
- etap wojewódzki
- 6 pkt.
- etap ogólnopolski
- 8 pkt.
Komisja bierze pod uwagę najwyŜszy etap osiągnięty przez ucznia w danym
konkursie.

17.
Laureaci i zdobywcy miejsc od 1. do 6. w innych konkursach, w których
uczeń reprezentuje Gimnazjum nr 2:
etap miejski
- 1 pkt.
etap wojewódzki
- 3 pkt.
etap ogólnopolski
- 5 pkt.
Komisja bierze pod uwagę najwyŜszy etap osiągnięty przez ucznia w danym
konkursie
18.Laureat innych konkursów, w których uczeń nie reprezentuje naszej szkoły:
etap miejski
- 1 pkt.
etap wojewódzki
- 2 pkt.
− etap ogólnopolski
- 3 pkt.
19.WyróŜnienia w konkursach, w których uczeń reprezentuje naszą szkołę:
- etap miejski
- 1 pkt.
etap wojewódzki
- 2 pkt.
etap ogólnopolski - 3 pkt.
20. Do sumy uzyskanych powyŜej punktów dolicza się wynik punktowy z testu.
21. Działalność społeczna
- 1 - 2 pkt.
22. W przypadku większej liczby nominacji do nagrody (uzyskanie takiej samej
ilości punktów przez kilku uczniów) komisja bierze pod uwagę wyniki w nauce z
kolejnych klas programowo niŜszych.
23. Punktuje się sukcesy uzyskane podczas trzech lat nauki w gimnazjum.
− 24. Uczeń ubiegający się o tytuł ABSOLWENTA ROKU zobowiązany jest
dostarczyć komisji dokumentację potwierdzającą jego osiągnięcia .
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Ze względu na przewidywaną rotację w zespole
wyboru
redaktora
naczelnego
dokonamy
po wakacjach.

