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ydajemy pierwszy numer 
naszej gazety. MoŜecie 

czytać ją w  gablotach (paw. B 
i C), czytelni szkolnej i Online. 
Chcemy przekazywać Wam 
informacje o sprawach bardzo 
waŜnych i śmiesznych. Takich, 
które Was dotyczą i interesują. 
Prosimy o sugestie i uwagi 
krytyczne. Zawsze moŜecie do 
nas napisać, przesłać artykuły 
i własne zdjęcia. Liczymy na 
owocną współpracę. 
śyczymy Miłej lektury. 

Redakcja 

„Malowanie na szkle”„Malowanie na szkle”„Malowanie na szkle”„Malowanie na szkle”    
W czasie minionych ferii 
zimowych w pracowni 
plastycznej odbywały się 
zajęcia plastyczne pod hasłem 
,,Malowanie na szklanych 
butelkach”. Powstały firmowe 
szklanki z logo naszego 
gimnazjum oraz ozdobne 
wazoniki, malowane trwałymi 
farbami utrwalanymi w 
wysokiej temperaturze. W 
ostatnim dniu świetnej zabawy  
pani Just zorganizowała 
uczestnikom słodki 
poczęstunek.           Piotr Szyszko 
 

DDDDZIEŃ  ZIEŃ  ZIEŃ  ZIEŃ  KKKKOBIETOBIETOBIETOBIET    
 marca obchodzony jest 
międzynarodowy Dzień Kobiet. 

Wszyscy męŜczyźni kupują im 
kwiaty i drobne upominki. Płeć 
piękna w tym dniu ma wielkie ulgi. 
MęŜczyźni starają się im dogodzić, 
(co nie jest proste, poniewaŜ panie 
są wybredne). 
Dzień Kobiet to święto 
obchodzone corocznie 8 marca jako 
wyraz szacunku dla ofiar walki  
o równouprawnienie kobiet.  
Święto to zostało ustanowione dla 
upamiętnienia strajku 15 tysięcy 
kobiet, pracownic fabryki 
tekstylnej, które 8 marca 1908 roku 
w Nowym Jorku domagały się praw 
wyborczych i polepszenia 
warunków pracy. 

 
Wszystkiego najlepszego 

- drogie  Panie 
Redakcja 

Tworzysz  muzykę, 
grasz w zespole muzycznym!!! 
Pochwal się – Napisz do nas! 

gimpress2@gmail.com 

FotoreportaŜ 
„Słup na holu” 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: MS 

 

W 
8 



 

Nauka w wielkim mieście?Nauka w wielkim mieście?Nauka w wielkim mieście?Nauka w wielkim mieście?    
Wielu z nas chciałoby mieszkać 
w wielkich miastach. Niby tam jest 
wszystko lepsze... Ale czy na pewno? 
MoŜecie sami to sprawdzić. Chcecie 
wiedzieć, jak jest w jednym 
z warszawskich gimnazjów? Specjalnie 
dla was porównujemy naszą szkołę 
z Gimnazjum nr 142 w Warszawie. 
 Tam uczniowie nie lubią 
poniedziałków. Muszą wtedy nosić 
czarne spodnie bądź spódnice i białe 
bluzki. Na to zakładają szarą kamizelkę 
z logo szkoły. Szczerze mówiąc, widząc 
to ubranie, cieszę się, Ŝe chodzę  
do naszego gimnazjum. Tamtejszym 
uczniom ten strój się nie podoba...  
W inne dni ubierają się, jak chcą.  
My „po swojemu” jesteśmy ubrani przez 
cały czas. 
 U nas jest jedna klasa niemiecka, 
reszta to same angielskie (w tym jedna 
z rozszerzonym). W warszawskim 
gimnazjum do języka angielskiego 
dobiera się przedmiot niemiecki 
lub francuski. Dlatego uczniowie mają 
średnio dwie lekcje więcej niŜ my. 
 W warszawskim Gimnazjum nr 142 
zachowanie poprawne jest dopiero  
od 50 nieusprawiedliwionych 
nieobecności, a nie tak jak u nas - od 10. 
Jednak nie moŜna tam wyjść z budynku 
w trakcie lekcji. 
 Uczniowie warszawskiej szkoły raz 
w roku wiosną wyjeŜdŜają na Zieloną 
Szkołę. W ostatnim roku klasa 
dziewczyny, od której mam te informacje, 
wyjechała na 3 dni, na Mazury. W tym 
roku planowana jest pięciodniowa 
wycieczka do Czech. W trzeciej (za rok) 
klasie uczniowie wyjadą do Anglii. Będzie 
to test z angielskiego. Uczniowie 
otrzymają zadania, np. jak spytać o 
drogę do stadionu w Liverpoolu po 
angielsku, i za to będą przyznawane 
oceny. 
 

 Przerwy trwają 10 minut, lecz jest 
jedna półgodzinna. U nas teŜ trwają 10 
minut, jest jedna dwudziestominutowa 
i dwie piętnastominutowe. 
 Organizowane są równieŜ wymiany. 
Uczniowie z innych państw przyjeŜdŜają 
do uczniów ze „sto czterdziestki dwójki”  
na dwa tygodnie, a po pół roku 
odwrotnie. W naszej szkole teŜ 
planowane jest coś takiego. 
 Zapytaliśmy pewną uczennicę, o to 
co sądzi o swojej szkole. Powiedziała: 
„Szkoła jest całkiem fajna. Jednak nie 
chce się chodzić do tej szkoły. 
Nauczyciele są ogólnie weseli, chociaŜ... 
zaleŜy którzy. Niektórzy są groźni... 
<śmiech> Codziennie są zadawane 
prace domowe. Często realizowane są 
róŜne imprezy, np. w dzień wagarowicza 
Dzień Elfów, w inne dni Dzień Słońca, 
Dzień Śmiechu. Zbieramy się w naszej 
hali, gdzie odbywają się konkursy. MoŜna 
coś wygrać np. wycieczki. Ostatnio nie 
zwycięŜyliśmy niestety, ale otrzymaliśmy 
bilety do ZOO. Jedna klasa zdobyła 
jednodniowy pobyt w Zakopanem.” 
 Tak więc chociaŜ w tamtej szkole 
organizowane są róŜne atrakcje, u nas 
teŜ czasami jest coś ciekawego.  
Na przykład w czasie ferii odbyły się 
przeróŜne zajęcia, a teraz program 
„To    lubię”, o czym uczniowie  
z tamtejszej szkoły nigdy nie słyszeli. 

Marta Milewska 

    

foto – strona WWW Gimnazjum nr 142 w Warszawie 
http://gim142.internetdsl.pl/ 

 

Jeśli masz coś ciekawego do powiedzenia innym, 
piszesz wiersze! 

Napisz do nas, prześlij zdjęcia.  
gimpress2@gmail.com 
Wiadomość musi być podpisana!!!  

(imię i nazwisko + klasa + adres poczty e-mail) 



 

STREFA   GIER 
The Sims 
Pory roku to jeden z tych elementów, 
którego na dobrą sprawę brakowało juŜ  
od pierwszej części The Sims,  
a wielu graczy oczekiwało, Ŝe EA 
zaimplementuje go od razu  
w dwójeczce. Tak się jednak nie stało  
i nasze Simy dalej Ŝyły sobie spokojnie  
w świecie wiecznego lata, gdzie nie ma 
deszczu, śniegu ani nawet silniejszego 
wiaterku. Pełna idylla. Do teraz.  
Wraz z dodatkiem The Sims 2: „Cztery pory 
roku” Ŝyczenia simsomaniaków zostaną 
wreszcie spełnione, a wirtualni mieszkańcy 
Miłowa czy Dziwnowa przekonają się, czym 
jest Ŝycie... „jak w porach roku Vivaldiego”. 
Twórcy gry twierdzą, Ŝe wreszcie uporali się 
z technicznym problemem, jakim było 
wprowadzenie cyklu pór roku. Pojawią się 
więc zwyczajowe dla kaŜdej z nich warunki 
pogodowe: deszcze, śniegi, gradobicia, 
burze z piorunami. No bo w końcu czym 
byłoby lato bez palącego słońca, albo zima 
bez potęŜnej śnieŜycy? To wszystko 
zostanie, rzecz jasna, odpowiednio 
przedstawione graficzne, a panowie z Maxi 
zapowiadają prawdziwe fajerwerki. 
Zobaczymy.  

Bartek StruŜyna 

   

Przyślij własne propozycje gier, które lubisz, 
jakie chciałbyś zaprezentować innym!!! 

gimpress2@gmail.com 
 

Lista  przebojów  -  TOP 5 
1. Gothic3 
2. The Sims2: Cztery pory roku 

3. GTA: San Andreas 
4. GTA: Vice City 

5. The Sims 2: Zwierzaki  
Ranking ze strony - http://www.gry-online.pl 

Podsumowanie  I  semestru 

Początek i koniec 
KaŜdy wie, Ŝe niedawno skończył się 
pierwszy semestr. Dla niektórych 
szczęśliwie, dla innych wręcz przeciwnie. 
Wiadome jest tylko, Ŝe ubiegły semestr był 
bardzo ciekawy i pełen wydarzeń, które 
przysporzyły rozgłosu naszej szkole. W czasie 
tego okresu wydarzyło się bardzo wiele 
róŜnorodnych uroczystości m.in.: apel z okazji 
Święta Niepodległości, Dzień Edukacji 
Narodowej, otrzęsiny klas pierwszych, szkolenie 
uczniów w zakresie pierwszej pomocy, jasełka, 
światowy dzień walki z AIDS. Nowością były 
prawybory prezydenckie zorganizowane przez 
SU. Tradycją juŜ się stało, Ŝe co roku uczniowie 
naszej szkoły wyjeŜdŜają do zielonej szkoły 
(ośrodek ,,Perkoz”) pod opieką p. E. Labudy.  
   W ciągu semestru zorganizowano wiele 
konkursów. W konkursach z j. niemieckiego 
zatriumfowali: Magda Makarewicz, Marlena 
Miazio, która otrzymała stypendium dla 
uzdolnionych uczniów, i Ewelina Cwalińska. 
Z biologii do finału konkursu dostała się Emilia 
Szwarczewska. Rozstrzygnięcie juŜ 22 kwietnia. 
śyczymy powodzenia. RównieŜ z matematyki 
mamy laureatkę, którą jest Justyna Lutkiewicz. 
Nawet przy tak trudnym przedmiocie, jakim jest 
fizyka, są osoby, które uzyskały sukces i w tej 
dziedzinie nauki. Są nimi uczniowie klasy 3a: 
Mateusz Kamińki i Kacper Marciniak. Kolejny 
etap juŜ blisko. Z geografii do wojewódzkiego 
etapu zakwalifikowała się śaneta Rydzewska, 
przygotowana pod okiem p. D. Tymińskiej. 
Gratulujemy!  
   Są wśród nas równieŜ poeci i recytatorzy: 
Joanna StrzyŜewska, Justyna Kwiatkowska, 
śaneta Rydzewska, Renata Wiśniewska, Milena 
Radziszewska. W ciągu tego semestru odbyło się 
teŜ wiele innych olimpiad, takich jak: 
historyczna, chemiczna, matematyczna. TakŜe 
nasi sportowcy odnieśli sukcesy. W dŜudo 
nagrodzeni zostali: Karolina Urban - II miejsce 
do 57kg, Darek Chełmiński - III miejsce do 50kg, 
Dawid Węgrzynowiecz - II miejsce do 60kg, 
Grzegorz Ostrowski - II miejsce do 42kg, Bartosz 
Anszczak - II miejsce do 72kg. Na mityngu 
lekkoatletycznym nasza szkoła zajęła II miejsce 
druŜynowo. Jesteśmy pewni, Ŝe to był udany 
semestr, oby tak dalej! To dopiero początek 
sukcesów, ale koniec pewnego etapu. śyczę 
uczniom równie dobrego, a nawet lepszego 
semestru.            Kamil Chrościelewski



 

R O Z R Y W K A 
Kino Polonia w marcu:Kino Polonia w marcu:Kino Polonia w marcu:Kino Polonia w marcu:    
� 3 III – 8 III - Świadek 
koronny – sensacja 
� 9 III – 22 III - Ryś – komedia 
od l. 15 
Pływalnia miejskaPływalnia miejskaPływalnia miejskaPływalnia miejska 
� 01.03 - 08.03.2007r. dla 
wszystkich Pań, które przyjdą 
z Partnerem wstęp na 
Pływalnię gratis. 
� 21.03.2007r. Turniej  
w Piłce Siatkowej dziewcząt i 
chłopców Szkół Gimnazjalnych 
z okazji DNIA WIOSNY!!! 
Hala MOSiR przy 
ul. Kościuszki 
Miejska BibliotekaMiejska BibliotekaMiejska BibliotekaMiejska Biblioteka 
MBP w Ełku ogłasza 
fantastyczny konkurs 
plastyczny: "Świat fantasy". 
Konkurs przeznaczony jest dla 
uczniów gimnazjum - techniki 
plastyczne dowolne. Prace 
prosimy składać do 4 kwietnia 
2007 w oddziale dla dzieci, 
rozstrzygnięcie i wręczenie 
nagród w MBP 23.04.2007 
godz. 1700. 

Joanna Ignatowicz 
 

Ania  Dąbrowska Ania  Dąbrowska Ania  Dąbrowska Ania  Dąbrowska     

w Ełkuw Ełkuw Ełkuw Ełku    
27 stycznia o godzinie 19:00 w 
Ełckim Centrum Kultury w sali 
„Zebra” zagościła znana 
piosenkarka Ania Dąbrowska. 
Jest wokalistką, autorką tekstów 
i kompozytorką. Ania 
skomponowała większość 
utworów na swojej nowej płycie 
pt. „KILKA HISTORII NA 
TEN SAM TEMAT”. Płyta ta 
nawiązuje do dobrych tradycji 
polskiej muzyki rozrywkowej z 
przełomu lat 60 i 70. Utrzymana 
jest w delikatnym nastrojowym 
klimacie. Ania w Ełku 
zaprezentowała najbardziej 
znane piosenki ze swojej nowej 

płyty: „Trudno Mi Się 
Przyznać”, „Czekam” i „ Nic Się 
Nie Stało”. 
Koncert trwał godzinę, zaraz po 
nim wokalistka miała chwilę, by 
spotkać się z fanami, 
porozmawiać i podpisać płytę.  
Kiedy zapytana została o to, co 
najbardziej zapamięta z Ełku 
odpowiedziała „NA PEWNO 
MŁODZIEś”  GdyŜ jak mówiła 
na jej koncertach zjawiali się 
starsi słuchacze a tu było duŜo 
młodzieŜy.  
Ogólnie podsumowała, Ŝe Ełk  
to urocze miasto. 

 
Piotr Szyszko 

 

WWWWWWWWYYYYYYYYWWWWWWWWIIIIIIII AAAAAAAADDDDDDDDOOOOOOOOWWWWWWWWNNNNNNNNIIIIIIII AAAAAAAA         
Pani Urszula Zamojska 

opiekun SU 
-W jakim celu został odnowiony 
korytarz? 
-Jako szkoła chcieliśmy się 
wyróŜnić. Uatrakcyjnić nasze 
gimnazjum uczniom, aby milej 
spędzali tu czas. Był to teŜ ich 
pomysł. Uczniowie malując 
chcieli w ten sposób spędzić czas 
w ferie. Zmieniliśmy wygląd 
pawilonu „B”, na pewno teraz 
wygląda on o wiele lepiej i 
przerwy międzylekcyjne są tam 
milej spędzane. 
-Kto wpadł na taki pomysł? 
-Zdecydowanie pomysłodawcą 
był pan dyrektor. Następnie ja 
jako opiekun Samorządu 
Uczniowskiego zorganizowałam 
konkurs na pomalowanie tego 
korytarza. Razem z panią 
ElŜbietą Just i panem 
dyrektorem wybraliśmy 
najładniejsze prace zgłaszane 

przez uczniów naszej szkoły. 
Początkowo wszystkie klasy 
dostarczały nam swoje projekty, 
potem teŜ indywidualne osoby 
tym się zainteresowały. Rysunek 
Karoliny Kinach z klasy 3„D” 
wygrał. 
-Kto pomagał w odnawianiu 
pawilonu? 
-Byli to przede wszystkim 
uczniowie z klasy 3„D”, 
poniewaŜ wygrał projekt 
uczennicy z tej właśnie klasy 
wygrał. Łącznie było to 10 osób, 
m. in.: Karolina Kinach, 
Karolina Chrzanowska, Wojtek 
Dobrzycki, Damian Kurza, 
Emilia Kurza, Łukasz śarski 
oraz uczniowie z innych klas: 
Mateusz Zamojski, Piotr 
Maziukiewicz, Wojtek 
Bartoszewicz i Radosław Imko. 
Oprócz uczniów w prace 
zaangaŜowały się równieŜ pani 
Emilia Skrzypek - nauczyciel 
wychowania fizycznego oraz 
pani ElŜbieta Just - nauczyciel 
plastyki. 
-Kiedy zaczęto i w jakim 
terminie skończono 
przekształcać korytarz? 
-Prace zaczęły się w Walentynki, 
a skończyły się 23 lutego. 
Wszystko to trwało 9 dni. 
Spędzaliśmy po trzy godziny 
dziennie, malując i zmieniając 
wygląd pawilonu. 
-Dziękujemy, Ŝe zechciała pani 
dostarczyć nam informacji na 
temat odnowienia korytarza. 
 Do widzenia! 
-Do widzenia! 

Katarzyna Gryniewicz 
Monika Klimczak 
Katarzyna Łaban 

Masz problemy w szkole? 
Nie wiesz jak to załatwić? 
Przyjdź, napisz do nas 

My postaramy się Ci pomóc!!! 
Zapewniamy anonimowość 

gimpress2@gmail.com 
Wiadomość musi być podpisana!!!  
(imię i nazwisko + klasa + adres poczty e-mail) 

 



 

WWWWWWWWYYYYYYYYWWWWWWWWIIIIIIIIAAAAAAAADDDDDDDDOOOOOOOOWWWWWWWWNNNNNNNNIIIIIIIIAAAAAAAA 
Nowy program w naszej szkolNowy program w naszej szkolNowy program w naszej szkolNowy program w naszej szkole! e! e! e! 

„To lubię”„To lubię”„To lubię”„To lubię”    
Wywiad z panią  

Sylwią 
Piotrowską - 

nauczycielką języka 
niemieckiego 

w Gimnazjum nr 2  
w Ełku 

 
Dzień dobry! Dowiedziałyśmy się o nowym 

programie w naszej szkole: "To lubię”. Czy 

mogłaby pani zdradzić czytelnikom naszej 

gazetki parę informacji na ten temat? 
Tak, proszę bardzo. 
Skąd wziął się pomysł na program "To lubię? 
Pomysł ten pochodzi z ministerstwa. 

Zaproponowało ono pewne działania, Ŝeby 

wykorzystać środki Unii Europejskiej. I skoro 

ministerstwo dało te fundusze, trzeba było je 

jakoś spoŜytkować. 
Jakie są główne cele tego programu? 
Przede wszystkim: stworzenie sprzyjających 

warunków do wyrównywania szans 
edukacyjnych uczniów - w celu lepszego 
dostępu do rynku pracy, a takŜe wyrównywanie 

poziomu wiedzy, wspieranie motywacji 
edukacyjnej uczniów pochodzących z terenów 
wiejskich i środowisk zaniedbanych. 
Czego młodzieŜ naszej szkoły moŜe oczekiwać 

po tych zajęciach? 
W szkole odbędą się zajęcia pomagające 

uczniom rozwijać samorządność lub 

przedsiębiorczość, które będą przygotowywały 

młodzieŜ do dalszej nauki w szkole 
ponadgimnazjalnej, a nawet do przyszłego 

zawodu. Planowane są takŜe zajęcia dla klas III 

pt.: "Ekonomia na co dzień”.  
Czy te zajęcia są adresowane do wszystkich 

uczniów naszego gimnazjum, czy tylko do tych 
„wybranych”? 
Nie, zajęcia są absolutnie dla wszystkich. 

Dysponujemy środkami finansowymi na róŜnego 

rodzaju działania dla osób, które chcą wyrównać 

szanse edukacyjne, czyli zajęcia wyrównawcze, 

zaplanowane są równieŜ zajęcia dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych oraz dla młodzieŜy 

z biednych rodzin z terenów wiejskich. 
Na stronie internetowej naszej szkoły podano 

informację, Ŝe odbędą się róŜnego rodzaju 

warsztaty, festyny i wycieczki. Czy mogłaby pani 

coś więcej o tym powiedzieć? 
Tak. Są zaplanowane liczne wycieczki, m.in.  
2-dniowa wycieczka do: Kazimierza Dolnego, 
Lublina, Majdanka, Puław. Oprócz tego odbędą 

się wycieczki 1 - dniowe: do Malborka, Parku 
Biebrzańskiego, Warszawy, Białegostoku,  
do Planetarium Olsztyńskiego. W ramach 

programu „To lubię” te wycieczki są bezpłatne. 

Zastosujemy jedynie zasadę symbolicznej opłaty 
10 zł - czyli za samą wycieczkę uczeń płaci 10 
zł, a cały program wycieczki, zwiedzanie, obiad 

i dojazd są bezpłatne. Oprócz tego są 

przewidywane warsztaty, czyli forma działań, 

które nauczyciele sobie sami zaplanowali. 
Dodam jeszcze, iŜ na zajęcia te będą zakupione 

ciekawe pomoce naukowe. 
Czy tylko nasza szkoła naleŜy do tego 

programu? 
Nie, nie. Programem tym objęte są wszystkie 

szkoły róŜnego szczebla: przedszkola, szkoły 

podstawowe i gimnazja, oraz szkoły 

ponadgimnazjalne w naszym powiecie.  
Czyli są to działania dla całego powiatu. 
Dziękujemy za rozmowę. 
RównieŜ dziękuję.  

Rozmawiały: Patrycja Gronek 
 i Ewelina Bobrowska  

Serdecznie zapraszamy  
wszystkich uczniów  
naszego gimnazjum  
do wzięcia udziału  

w zajęciach programu 
”TO  LUBIĘ” 

 

Chcesz nauczyć się filmowania kamerą cyfrową? 
Zgłoś się do Pana Marka Skibickiego (B23) 

do 16 marca 2007 r. w godz. 800 - 1130 

gimpress2@gmail.com 
W następnym numerze gazety  
m. in. Tajemnice nauczycieli. 


