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Miesięcznik Gimnazjum nr 2 w Ełku 
 

 

W tym numerze 

 

* Najświeższe  
wiadomości ze szkoły 

* Myśli i uczucia 
* Muzyka 

* Na wielkim ekranie 
* Dowcipy 
* Uwagi z  

dzienników 
* I wiele innych 

 

 
Zespół redagujący: Karotka (Karolina Surynt), Madzia (Magda Suszek), Alutka (Alicja Chodnicka), 
Marta Hyzopska, Zuzia Pachucka, Paulina Zajkowska; opracowanie graficzne i skład- Adam Wieczorek. 
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Kochani czytelnicy! 
 

Przed Wami pierwszy numer,  

z pewnością niedoskonałej jeszcze, naszej 

szkolnej gazetki. Chcemy zamieszczać na jej 

łamach wszystko, co dotyczy naszej szkoły, co 

może Was zainteresować, bo jest ważne, 

ciekawe albo śmieszne. Postaramy się być 

wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. 

 Wierzymy, że przyjmiecie nas życzliwie. 

Liczymy też na Waszą pomoc. Jeśli chcecie 

podzielić się problemem, pochwalić albo np. 

udostępnić swoją twórczość – nasze łamy są 

dla Was otwarte. Zgłoście się po prostu do 

Karoliny Surynt z klasy 2d. Zrobimy 

wszystko, by kolejne numery były coraz 

ciekawsze i doskonalsze. 

 Życzymy miłej lektury 

Redakcja 
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News 
* Dobrnęliśmy szczęśliwie (albo mniej szczęśliwie) do półmetka. Za nami pierwszy 

semestr roku szkolnego 2008/2009. Przed nami cudowne ferie! A potem wywiadówki (19 

lutego 2009). No i już z górki. 
 
* Pierwszy etap konkursów przedmiotowych za nami. Do etapu wojewódzkiego 

zakwalifikowali się:  

 
Chemia 

Jakub Kalejta  Joanna Grabowska 

 
Geografia 

Justyna Lutkiewicz 
Paulina Butkiewicz 

Marek Cierpicki 

 
Biologia 

Anna Młodzianowska  
Katarzyna Białas 
Aleksandra Chmielewska 
Beata Jasińska 

Julita Kaminowska 
Kamila Mroziewska 
Marta Sobczak 

 
Jęz. polski 

Anna Sadowska 
Aleksandra Dudanowicz 
Julita Kamionowska 

Anna Młodzianowska 
Marta Sobczak 
Aleksandra Woźniak 

 
Fizyka 

Justyna Lutkiewicz 

 
*  Uważajcie na łącznik! SP nr 7 zainstalowała kamery 

Łatwo będzie dotrzeć do tych którzy nielegalnie chcą wejść do gimnazjum- przez 
podstawówkę. 
* W tym roku podczas ferii nie będzie w szkole żadnych zajęć 

Jeśli chcecie oderwać się od komputerów i telewizorów, proponujemy skontaktować się z 
ośrodkami działającymi przy kościołach parafialnych. Słyszeliśmy, że dzieją się tam 
ciekawe rzeczy. 
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Czy dalej będziemy czuć 
papierosowy dym? 
 

Przy szatniach w pawilonie C znajduje się 

szkolna palarnia dla nauczycieli. Przeszkadza 

ona nie tylko uczniom, ale również niepalącym 

nauczycielom. Mimo wielu skarg, nikt nie 

zainteresował się tym, że codziennie trujemy się 

papierosowym dymem i stajemy się palaczami 

biernymi, co szkodzi naszemu zdrowiu. 

Postanowiliśmy zająć się tą sprawą na poważnie 

i zapytaliśmy dyrektora, czy palarnia może 

zostać zlikwidowana. Co na to Dyrektor? 

- Ja sam palę, ale jeżeli wam to przeszkadza, 

jestem w stanie zlikwidować lub przenieść 

palarnię. Trzy czwarte nauczycieli w szkole pali, 

więc likwidacja będzie problemem, ale 

uczniowie są dla mnie najważniejsi . 

A co na to nauczyciele niepalący? 

- Palarnia nie musi być zlikwidowana, ale drzwi, 

które do niej prowadzą, powinny być bardziej 

szczelne. Miejsce palarni powinno być bardziej 

oddalone od korytarza, w którym przebywają 

uczniowie i inni nauczyciele. 



 5 

Co na to nauczyciele palący? 

- Nie chcemy, aby palarnia została 

zlikwidowana. Może najpierw zostałby 

zlikwidowany problem palącej młodzieży, a 

potem zajmijcie się nauczycielami i obsługą. 

No cóż, ale kto tu powinien dawać przykład, 

nauczyciele uczniom, czy uczniowie 

nauczycielom? 

A co o tym sądzi pielęgniarka? 

- Palarnia powinna zostać całkowicie 

zlikwidowana, ponieważ przez ten dym jesteśmy 

tak samo narażeni na raka płuc jak osoba paląca. 

 W klasie od informatyki czuć zapach tytoniu. 

Jakie miejsca na palarnie wymieniają 

uczniowie?: 

*dach 

*plac przed szkołą 

*głęboka piwnica 

 Chcielibyśmy, aby ten problem został 

poruszony na zebraniach i radzie pedagogicznej. 
Uwaga!!! 

Wiadomość z ostatniej chwili! Zostały 

wstawione drugie drzwi do palarni! Ciekawe, 

czy jeszcze coś ruszy się w tym kierunku… 

 
Paulina Zajkowska 
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czy    

 
Jak wiadomo, każdy uczeń ma swojego ulubionego 

nauczyciela. Postanowiliśmy zapytać niektórych z 

nich, kto powinien wygrać w następujących 

kategoriach : najbardziej wymagający, najmniej 

wymagający, nauczyciel piła, nauczyciel luzak, 

najbardziej zabawny, najlepiej ubrany oraz Miss i 

Mister Snacki wśród nauczycieli. Oto wyniki 

ankiety :  

 
- najbardziej wymagający- P. Lilianna 

Malinowska 

- nauczyciel piła- P. Beata Faszczewska 

- nauczyciel luzak- P. Mariusz Skindzier 

- najlepiej ubrany- P. Danuta Straszyńska 

- Miss- P. Urszula Zamojska 

- Mister- P. Michał Skrzypek 

 
Magda Suszek, Paulina Zajkowska 
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Sezon zima 2008/09 

 

 

Dziewczyny! 
 

W tym sezonie zimowym nareszcie pojawiają się 

kolorki. Najmodniejsze z nich to: różne odcienie 

fioletu, czerń, żółć, niebieskości - głównie granat, 

khaki, biel, brązy, zielenie, róże, czerwienie, 

wszelkiego rodzaju pomarańcze oraz szarości, 

często z metalicznym połyskiem. 

 

Wzory, które są mile widziane w naszych szafach, 

to oczywiście krata, marynarskie paski, wzory 

etniczne i rustykalne, nadruki, mikro – wzorki oraz 

wzory lakierowane lub nabłyszczane, zdobione 

nitami.  

 

Górującymi materiałami są: tweedy w graficznej 

wersji, dzianiny, lekkie flanele, ciekawe 

technicznie i strukturalnie nylony, mięciutkie 

dżerseje, luksusowy kaszmir, gadzie skóry, 

jedwab, aksamit, denim, wełna oraz sztruks.  

 

Modne formy: malutkie oraz maxi płaszczyki, 

krótkie marynarki, spodnie rurki oraz przeciwnie – 

szerokie spodnie, koszule z kokardami, mogą być 
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to także luźne koszule, rękawy z tzw. „wysoką 

główką”, spódnice ołówki, wiele propozycji ma 

także długość mini, swetry z kapturem,  rękawiczki 

bez palców, dzianinowe oraz kwieciste sukienki, 

długie kurtki, zimowe szorty, trampki, botki i buty 

jeździeckie. 

 

Dodatki: duże torby (lakierowane), grube, 

kolorowe skarpety, grube, dziergane szale, 

szerokie bransolety oraz biżuteria inspirowana 

skałami. 
 

Chłopcy! 

 

W Waszych szafach minimalizm, ale może czas na 

to, by zmienić Wasz ubiór na nieco elegancki, a 

nie ciągle bluzy dresowe i spodnie skejtowskie. 

Mam na myśli np. styl eko – połączenie czerni z 

brązem, dopasowane koszule. Mile widziane są 

także spodnie rurki. 
 

 

Życzę miłej zabawy z kombinacjami!  

 
 

Alicja Chodnicka 
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Bardzo subiektywna 

 lista przebojów 
 

 

 

1. Live Your Hife - T.J /Rihanna 

2. Through the eyes - Matt Pokora 

3. Dream on - Aerosmith 

4. Never Be - Marius Nedelcu 

5. Hot n cold - Katy Perry 

6. Memory - Fragma 

7. Poker face - Lady GaGa 

8. Put Ur Hands Up - Wet Fingers 

9. Idealni - Kasia Wilk 

10. Moje miejsce – Dorota Lanton 
 

 

Alicja Chodnicka 
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Na wielkim ekranie 
 

Just dance 

Tylko taniec! 
 

Występują: Mary 

Elizabeth Winstead, 

Rile Smith, Tessa 

Thompson,  

John Reardon, Julissa 

Bernudez. 

 

Najnowszy film 

taneczny autorstwa obu 

części ,,Step up`` i ,,W 

rytmie hip- hopu``. 

Główną bohaterką jest 

Lauryn, która marzy o 

karierze profesjonalnej 

tancerki. W tym celu 

opuszcza rodzinne miasteczko i wyrusza do Chicago. 

Niestety, pierwsze próby zaistnienia w branży kończą 

się dla ambitnej dziewczyny porażką. Jednak 

niepowodzenie jej nie złamuje. Poznaje przystojnego 

kolesia i trafia do świata klubów tańca… 

 
Karolina Surynt 
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Stephenie Meyer: 

,,ZMIERZCH’’ 
 

Jeśli sięgniesz po tę 

książkę, wiedz, że po jej 

przeczytaniu będziesz 

musiał/a iść na odwyk (nie 

jest to ściema!) Książka ta 

bowiem wciąga jak 

narkotyk od pierwszego 

wersu do ostatniego słowa. 

Opowiada o zwykłej 

nastolatce, która 

przeprowadza się z 

wielkiego miasta do 

ponurego miasteczka. 

Poznaje tam jakże 

tajemniczego i przystojnego 

chłopaka. Nie wie jednak, że 

zakochała się w...wampirze! 

Czy taka z pozoru 

niemożliwa miłość pomiędzy śmiertelniczką a nieśmiertelnym 

ma szanse istnieć? 

Tego dowiecie się jednak, biorąc do ręki tę książkę... 

Dodam tylko, że powieść ta ma swoją ekranizację, której 

premiera w Polsce odbyła się 9 stycznia. 

 

Marta Hyzopska 
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Myśli i uczucia 
 

Szara codzienność 
 

Być wszędzie i nigdzie 
Kochać nie będąc kochanym 
Iść gdy wszyscy stoją 
Płakać gdy się śmieją 
Oto wartość istnienia 
Gdy w szare mętne dni 
Nikt najzupełniej 
Na ciebie nie czeka 

Draggy Id 
 

Napisać życie swoje 
 

Piórem jak dłutem 
Wyryć na kartce jak w murze 
Swoje życie całe 
I potem 
Gdy spoglądać będziesz 
Na napis wyryty 
Byś nie żałował 
Ani kropli atramentu 

Draggy Id 
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DOWCIPY 
 
 

1. Stoi policjant. Podchodzi do niego pijak i mówi:  
    - Dzień dobry. Postoję sobie przy panu 
troszeczkę.  
    - Nie wypada, żeby palant stał przy sokole. 
   A pijak na to: 
   - To ja już odlatuję. 
 
 
2. Koza zjada film celuloidowy. Podchodzi do niej 
druga koza i pyta: 
    - Dobry film? 
    - Tak, niezły...ale książka była lepsza. 
 
 
3. Rano mama zwraca uwagę synowi: 
    - Jasiu! Z takimi brudnymi rączkami nie 
pójdziesz do szkoły! 
    - Dobrze, mamusiu... Nie pójdę. 
 
 
4. Fąfara chwali się znajomemu chirurgowi: 
    - Nie uwierzysz, ale komputer, który ostatnio 
kupiłem synowi, potrafi wykonać wszystkie 
operacje! 
   - Nie sądzę. Na pewno nie wykona operacji 
wyrostka robaczkowego 
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5. Krawiec mówi do klienta: 
    - Jeśli pan chce, mogę dać panu gwarancję na 
piśmie, że ten płaszcz będzie pan nosić przez 200 
lat. 
    - Naprawdę? 
    - Tak. Jeśli się zniszczy po 150 latach, zwrócę 
panu pieniądze! 
 
 
6. Właściciel salonu w Virginia City mówi do 
szeryfa: 
    - Wczoraj przyłapałem Szybkiego Billa podczas 
jednej z jego karcianych sztuczek. 
    - I co, wyrzucił go pan? 
    - Nie. 
    - Dlaczego? 
    - Bo nie znam jeszcze jego wszystkich sztuczek. 
 
 
7. Na gałęzi wiszą dwa nietoperze. W pewnej 
chwili jeden zaniemówił i jak sprężyna stanął głową 
do góry. 
    Ten drugi: 
    - Kurczę, znowu zemdlał.  
 

 

 

Zebrała i opracowała Karolina Surynt 
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Humor z zeszytów 

szkolnych 
 

 Biega krzyczy pan Hilary, Kto mi 

poda okulary? 

 Kobieta miała pokoik na Gryszce, w 

którym wychowała sześcioro dzieci. 

 Mam przeczytać książkę Pt. ,,Opił w 

rosole’’ 

 Na chwilę straciłem nieprzytomność. 

 Mówi, że nie umie mówić. 

 Zginął pies z czarnym ogonem, do 

którego przywiązana była chora 

osoba. 

 Siedząc na ławce padał deszcz. 

 Karczmy przy drogach były 

budowane po to, że gdy koń się 

zmęczył to zajeżdżał do nich, zjadł, 

przespał się trochę i wyruszał znów w 

drogę. 

 życie tylko marzeniami jest 

absolutnie niezdrowe. 
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Uwagi z dziennika 

pewnej naszej klasy… 
 

 P. zabiera podczas zajęć plecaki. 
 

 P. i S. przeszkadzają w  prowadzeniu lekcji, 

wyrzucają swoje zeszyty i długopisy przez okno. 
 

 J.SZ.  notorycznie chodzi w niezmienionych 

butach. 
 

 K.SZ. i M.SZ.  śmieją się lekceważąco, nie 

pracują z tekstem, tylko patrzą przez okno, mają 

niegrzeczne odzywki, głośno rozmawiają. 
 

 K.SZ. i D.S oddali identyczna pracę domową. 
 

 C. M wypisuje na tablicy obraźliwe epitety pod 

adresem SZ. 
 

 S. i P. zachowują się niegrzecznie na lekcji, 

kartkę pracy obkleili guma do żucia. 
 

 M. i S. dokuczają koleżankom.  
 

 B. i J. cały czas rozmawiają – robią to głośno i 

bez skrępowania. 

 

 A.J. całą lekcję śmiała się i przeszkadzała nic nie 

zrobiła w ćwiczeniach, dostała jedynkę. 
 

 D.S i B.P. przeszkadzali w prowadzeniu lekcji 

kładli się na ławkę, nie mieli uzupełnionych 

ćwiczeń, które były do zrobienia na lekcji.    


