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„Już za parę dni, za dni pa-
rę…” 

Życzymy Wam, 
by były one po-
godne, radosne  
i wystarczająco 
długie. Niech 
dostarczą wielu 
niezapomnia-

nych wrażeń. Pamiętajcie o tym,  by  spędzać je 
bezpiecznie. Tym, którzy nie wiedzą jak, pod-
powiadamy - koniecznie zajrzyjcie na stronę 

                Str. 2 

Lubię rysować różne 
przedmioty, które są w 
otoczeniu. 
Ile czasu zajmuje Ci ry-
sowanie? 
Rysowanie zajmuje mi 
maksymalnie 2,5 godziny. 
Na czym najczęściej ry-
sujesz? 
Najczęściej rysuję na kart-
ce technicznej A4. 
Czy masz jeszcze jakieś 
pasje poza rysowaniem? 
Interesowałam się śpiewa-
niem, ale znudziło mi się 
to. 
Czy rysunek wychodzi 
Ci za pierwszym razem?
Nie zawsze. 
Dziękuję bardzo za roz-
mowę. 
Również dziękuję.  
 
Z Hanną Dziokan rozma-
wiała Milena Zaręba. 
 
 

Klub Ludzi Pozytywnie Zakręconych 

Witaj, Haniu. W kwiet-
niu tego roku w Regio-
nalnym Ośrodku Kultu-
ry „Mazury Garbate” w 
Olecku odbył się werni-
saż, na którym wysta-
wiono Twe rysunki. Mo-
żesz powiedzieć, od kie-
dy zaczęłaś rysować? 
Rysować lubiłam zawsze, 
ale na zajęcia rysunku 
chodzę od roku. 
Gdzie się odbywają te 
zajęcia? 
Zajęcia te odbywały się w 
Regionalnym Ośrodku 
Kultury w Olecku w sali 
plastycznej, ale, jak wspo-
mniałaś, zakończyły się w 
tym roku wernisażem w 
kwietniu. 
Jaką technikę lubisz naj-
bardziej i czym rysu-
jesz?  
Najbardziej lubię rysować 
ołówkiem miękkim - 4B, 
5B, 6B oraz mazakami. 
Czy lubisz chodzić na te 
zajęcia?  
Tak, lubię. Dzięki nim 
jeszcze bardziej rozwinę-
łam swoje zainteresowa-
nia. 
Co rysujesz najczęściej? 
Najczęściej rysuję ludzi, 
ale nie wychodzą mi tak, 
jak bym chciała. 
A co lubisz rysować? 

Wywiad z Hanną Dziokan — ucz. kl. VI b Wywiad z Jakubem 
Milewskim — naszym 

absolwentem 

Jak długo pływasz? 
W sumie już 4 lata, w płe-
twach - około 3 lat. 
Gdzie i kiedy odbyły się 
Twe pierwsze i ostatnie 
zawody? 
Moje pierwsze zawody od-
były się w 2014roku, mia-
nowicie były to "Warmia i 
Mazury pływają" w Olecku. 
W płetwach pierwszy raz 
miałem przyjemność uczest-
niczyć, również w Olecku, 
w I rundzie Klubowego 
Pucharu Polski. 
Niedawno wróciłeś z Mi-
strzostw Polski w Gliwi-
cach. Jak Ci poszło? 
Uważam, że poszło mi bar-
dzo dobrze. Przywiozłem ze 
sobą 10 medali, a w tym 4 
brązowe, 3 srebrne, 3 złote. 
Największym jednak sukce-
sem tego sezonu jest otrzy-
manie powołania do kadry 
narodowej na rok 2018. 
Z jakich zawodów na 
chwilę obecną jesteś naj-
bardziej zadowolony? 
Praktycznie z każdych. 
Wszystkie zawody, na któ-
rych byłem dawały i nadal 
dają mi satysfakcję. Nie 
będę ukrywał, że najbardziej 
dumny i zadowolony jestem 
z zawodów, na których  
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Klub Ludzi Pozytywnie Zakręconych 

poprawiłem swój czas 
lub zdobyłem wysokie 
miejsce na podium. 
Ile medali masz już na 
koncie? 
Nazbierała się już nie-
mała kolekcja, ale ciągle 
mam apetyt na więcej. 
Jak długo zamierzasz 
jeszcze pływać? 
Chcę uprawiać ten sport 
do tego momentu, dopó-
ki będę czuł tę samą 
satysfakcję  
i zadowolenie co teraz. 
O czym myślisz, gdy 
już jesteś pod wodą? 
Żeby nie utonąć... :), a 
tak na poważnie myślę o 
tym, aby popłynąć jak 
najlepiej oraz aby nie 
zostać zdyskwalifikowa-
nym. 
 
 

Jaka była Twoja naj-
większa wpadka  
na zawodach? 
Jak dla mnie najgorszą 
sytuacją było zgubienie 
fajki podczas skoku  
do wody na Pucharze 
Świata w Eger na Wę-
grzech. Oczywiście zda-
rzały się jeszcze małe i 
śmieszne, które poprawia-
ły humor całej drużynie. 
A tak na zakończenie? 
Życzę wszystkim odnale-
zienia swojej pasji  
i trwania w tym, co daje 
satysfakcję.  
Dziękuję za rozmowę. 
Też dziękuję. 
 
Z Jakubem Milewskim 
rozmawiała Magda Mi-
lewska. 
 
 
 
 
 

Wywiad z Jakubem Milewskim — naszym 
absolwentem 

                 
Mistrzostwa Polski  
w Gliwicach (26-27.05.2018r.) 

 

 

Matka 
 
Choćbyś przeszedł świat 
dokoła, 
Znalazł szczęście, uśmiech 
rzadki, 
Nikt zastąpić ci nie zdoła 
Ukochanej twojej matki. 
 
Nikt tak dobrze  nie rozumie, 
Nie ukoi tak w rozterce, jak  
To ona jedna umie, swego 
Dziecka odczuć serce. 
 
Jak to ona jedna zgadnie 
I wyczyta z źrenic głębi 
Każdą boleść w duszy na 
dnie, 
Każdy smutek, który gnębi! 
 
Toteż póki matka żyje, póki 
Słodko z tobą gwarzy, niech  
Twe serce dla niej bije  
I miłością niech ją darzy! 
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Święto jest wyrazem 
szacunku dla ojców. 
Obchodzone jest w róż-
nych terminach w wielu 
krajach. W Polsce świę-
to ma stałą datę — 23 
czerwca i obchodzone 
jest od 1965 roku. W 
Niemczech natomiast 
Dzień Ojca (Vatertag) 
obchodzony jest w w 
dniu uroczystości 
Wniebowstąpienia Pań-
skiego (Christi Him-
melfahrt), który przy-
pada na 39. dzień po 
Niedzieli Wielkanocnej 
(40. dnia licząc wraz z 
tą niedzielą). W Niem-
czech Dzień Ojca z 
czasem przerodził się w 
Dzień Mężczyzny 
(Mannertag). Nazywa-
ny jest także Dniem 
Gentelmenów 
(Herrentag). W tym 
roku Dzień Ojca obcho-
dziliśmy 10 maja. 

DZIEŃ DZIECKA  - der 
Kindertag.  

W Polsce święto to obcho-
dzone jest 1 czerwca. Na-
tomiast w Niemczech, w 
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czasie zimnej wojny, w krajach 
RFN dzień ten przypadał na 20 
września i był nazywany,, Uni-
wersalny Dzień Dzieci ''.  W 
NRD był to 1 czerwca i nosił 
nazwę: ,, Międzynarodowy 
Dzień Dziecka ''.  Po zjednocze-
niu Niemiec w 1990 roku, ofi-
cjalnie dzień dziecka to 20 wrze-
sień, jednak wiele osób nie godzi 
się z tym i obchodzi to święto 1 
czerwca. Dzień Dziecka kojarzy 
się wszystkim z radością, zabawą 
i prezentami. Z tej okazji zarów-
no w Niemczech jak i w Pol-
sce,  organizowanych jest  wiele 
imprez i atrakcji dla najmłod-
szych oraz ich rodzin. Szkoły i 
przedszkola przygotowują spe-
cjalne przedstawienia dla rodzi-
ców lub organizują tego dnia 
dzień sportu. Dzieci dostają od 
swoich rodziców drobne upo-
minki. Dla dzieci jest to czas 
szczególny, ponieważ rodzice 
poświęcają im całą swoją uwagę, 
to czas radosnej zabawy, koja-
rzonej wszędzie i bez wyjątku z 
przywilejem młodego wieku. 

 

DZIEŃ MATKI  - der 
Muttertag 
W Niemczech Dzień Matki 
to uroczystość obchodzona 
w drugą niedzielę maja, jest 
to więc data ruchoma. Jest 
to dla opiekunki osób star-
szych ważna informacja, 
ponieważ może wiązać się 
z wizytą dzieci, a opiekun-
ka wraz ze swoją podo-
pieczną, powinna być przy-
gotowana na przyjęcie go-
ści. To święto obchodzi się 
praktycznie w całych 
Niemczech, a datę i trady-
cję ukształtowali niemieccy 
… hodowcy kwiatów. 
Pierwsze uroczyste obcho-
dy Dnia Matki w Niem-
czech odbyły się 13 maja 
1923 roku ( w USA to 
święto obchodzi się zawsze 
w drugą niedzielę maja, a 
Polsce – o czym nie trzeba 
chyba przypominać – od 
1914 r w dniu 26 maja). 
Niemieckie mamy otrzy-
mują w ten dzień, podobnie 
jak mamy w Polsce, kwia-
ty, życzenia, drobne pre-
zenty, zaproszenia na uro-
czysty obiad lub kolację.  

DZIEŃ OJCA - der Va-
tertag  
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2 Find these words in the 
wordsearch: 
CELEBRATE CHILDREN FAMILY 
FLOWER GIVE HELP JEWEL-
LERY MOTHER PERFUME PRE-
SENT 

 

W P F A M I L Y C Z 

Y B E F K T E C E P 

R R W R Z P H E L R 

E G E Y F I D M E E 

W I I L L U O T B S 

O V E D L T M U R E 

L E R N H E A E A N 

F E G E G J W B T T 

N L R P L E H E E B 

I P F Y E V J Y J U 

KĄCIK JĘZYKOWY 
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A)  CAKE 
 
B) LAY THE 
TABLE 
 
C) A BUNCH 

OF FLOW-
ERS 

 
D) WASH THE 

DISHES 
 
E) ROSE 
 
F) WASH THE 

CLOTHES 
 
G) CHOCOLATE 
 
H) HOOVER 

THE CAR-
PET 

I) CARD FOR 
MUM 

J)  CARD FOR 
GRANDMA 

6 

7 

8 

9 

10 

WKŁADKA DLA MALUCHA 

BUKIET DLA MAMY!  
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WKŁADKA DLA MALUCHA 

W MORSKICH GŁĘBINACH 
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WKŁADKA DLA MALUCHA 
 DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ     
     JĘZYKA NIEMIECKIEGO? 
 

To już 2 OSTATNIE powody.....przemawiające za tym,  
że warto zacząć swoją przygodę z językiem niemieckim 

 
 

7. Kraje niemieckojęzyczne posiadają bogate dziedzictwo kulturowe 
Niemcy bardzo często określa się mianem kraju „Dichter und Denker”, czyli poet-
ów i myślicieli. I słusznie, bo niemiecki wkład w sztukę i ludzkie myślenie był 
bardzo duży. Johann Wolfgang von Goethe, Thomas Mann, Franz Kafka i Her-
mann Hesse, to tylko kilka autorów, których nazwiska i prace są znane na całym 
świecie. Aż 10 nagród Nobla w dziedzinie literatury przyznano niemieckojęzycz-
nym autorom. Świat muzyki klasycznej nierozerwalnie wiąże się z takimi nazwi-
skami jak Mozart, Bach, Beethoven, Strauss i Wagner, a są to tylko te najbardziej 
rozpoznawalne nazwiska. Do dzisiaj Wiedeń jest międzynarodowym centrum mu-
zyki. Niemcy przyczynili się także do rozwoju światowej sztuki i architektury 
(Dürer, Kokoschka, Kircher). 

 

8. Niemiecki nie jest tak trudny jak myślisz 

Jeżeli znasz język angielski, to masz znaczną przewagę w nauce niemieckiego. 
Zarówno współczesny język niemiecki, jak i współczesny język angielski mają 
wspólnego przodka – język germański. Te dwa języki mają wiele podobieństw w 
gramatyce i w słownictwie. Jeśli jesteś w stanie zrozumieć cokolwiek z tego: 
Meine Schwester hat braunes Haar. Sie ist intelligent. Sie studiert Medizin in Ber-
lin. Sie kann gut singen. 
…. to już znasz trochę niemieckiego! 
Ponadto język niemiecki jest zapisany fonetycznie. Jak się już raz nauczysz wymo-
wy, łatwo odgadniesz, jak zapisać usłyszany właśnie wyraz lub jak odczytać nie-
mieckie słowo.  
REASUMUJAC, każdy z tych 8 powodów lepiej lub gorzej przekonuje do nauki 
języka niemieckiego. A przecież to nie jedyne powody, dla których ludzie podej-
mują naukę tego języka. Mam nadzieję, że chociaż trochę przekonaliście się do 
rozpoczęcia swojej prawdziwej przygody z językiem niemieckim.  
Trzymam kciuki!  - Ich drücke die Daumen:-)  
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 W czwartek 27 kwiet-
nia wraz z cała klasą 
poszliśmy na apel do 
sali gimnastycznej. Mie-
liśmy tam okazję obej-
rzeć przedstawienie pt. 
Ja, Panie, niechaj 
mieszkam w tym gniaź-
dzie ojczystym, które 
wyreżyserowały panie: 
Agnieszka Kopycka i 
Joanna Cichanowicz.  
 Przedstawienie to zrea-
lizowane zostało na 
podstawie fragmentów 
poematu Adama Mic-
kiewicza Pan Tadeusz 
oraz Wesela Stanisława 
Wyspiańskiego. W 
spektaklu ukazane zo-
stały m.in. życie i oby-
czaje szlachty. Obok 
drobnej  szlachty za-
ściankowej pojawiła się 
również arystokracja. 
Głównym celem przed-
stawienia było obudze-
nie uczuć patriotycz-
nych.    

„Ja, Panie, niechaj mieszkam  
w tym gniaździe ojczystym”  

okiem widza 

Głównymi bohaterami 
zaś byli nauczyciele ze 
Szkoły Podstawowej nr 4  
w Olecku, rodzice oraz 
osoby zaprzyjaźnione ze 
szkołą. Język, jakim po-
sługiwano się, był odpo-
wiedni do czasów i nie-
zwykle urozmaicony. 
Piękne suknie pań i stroje 
panów pobudzały wyob-
raźnię. 
 Moim zdaniem było to 
najpiękniejsze przedsta-
wienie, jakie dotychczas 
obejrzałem, ponieważ 
aktorzy niewiarygodnie 
dobrze odegrali swe role. 
Zobaczyłem też swych 
nauczycieli w innym 
świetle. Chciałbym  takie 
inscenizacje oglądać czę-
ściej, gdyż nie tylko są 
interesujące, ale i uczą. 
 
  Konrad Kamiński z kl. VI b 

Amelia Ropel  (kl. VII b SP) 
Patriota 
Gdy słuchasz, jak opowiada dziadek 
O okrutnych, wojennych czasach, 
Czujesz się, jak tej męki świadek. 
Radości próżno szukasz w party-
zanckich lasach. 
 
W lasach, gdzie najmniejszej gałązki 
szmer  
O życiu twoim decyduje. 
I jak w pokerze poczwórny kier 
Ostatecznie wszelki cień nadziei 
rujnuje. 
Popatrz, dostrzegasz krew na tej 
ziemi? 
 
Czy widzisz w niej wolność i przy-
szłość? 
Czy może przed myślami Twemi 
Orzeł z chorągwią do walki idąc, 
przysnął? 

 *** 

Emilia Czajewska (kl. III b gim.) 
 
Najdroższa nasza 
W historii świetle 
górujesz nad nami 
dostojnymi barwami 
mimo Twych cierpień 
 
rok po roku 
tłamszona w niewoli 
uwalniała się powoli 
z łańcuchów mroku 
 
ogień otwarty  
krew, broń i ciała 
najdroższa nasza, wolność odzyskała 
ślad po nas utarty 

 
 
 

Strofy  
o Ojczyźnie 

Bądź bezpieczny w czasie wakacji 
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 Wakacje to z jednej strony 
czas relaksu i wspaniałej 
zabawy, z drugiej jednak  
- okres niosący zagrożenia. 
Poniżej przedstawiamy 
najważniejsze zasady, któ-
rych przestrzeganie spra-
wi, że czas ten spędzisz 
przyjemnie i bezpiecznie. 
 
1.Zawsze informuj rodziców, 
gdzie i z kim przebywasz. 
Powiedz im także, o której 
godzinie zamierzasz wrócić. 
2. Noś ze sobą numer telefo-
nu do rodziców. 
3. Pamiętaj o zasadach bez-
piecznego przechodzenia 
przez jezdnię – przechodź na 
pasach dla pieszych i na 
zielonym świetle. 
4. Do zabawy wybieraj zaw-
sze miejsca oddalone od 
jezdni i bezpieczne. 
5.  Zawsze zapinaj pasy  
w samochodzie. 
6.Nie rozmawiaj z obcymi. 
7.Poinformuj rodziców, gdy-
by ktoś Cię zaczepiał. 
8. Nie oddalaj się z nieznajo-
mymi, nie wsiadaj  
z nimi do samochodu. 
9.Nie bierz słodyczy ani 
innych prezentów od obcych. 
10. Pamiętaj o numerach 
alarmowych. W razie potrze-
by dzwoń i wezwij pomoc. 
11.Kąp się tylko w miej-
scach do tego przeznaczo-
nych, na strzeżonych  
i bezpiecznych kąpieliskach. 
12.Nie wchodź do wody bez 
opieki osoby dorosłej. 
13.Nie pływaj w czasie bu- 
rzy, mgły, gdy wieje pory- 

wisty wiatr. 
14. Pamiętaj o ochronie przed 
słońcem. W czasie upałów pij 
dużo wody i zawsze noś na-
krycie głowy. Przed wyjściem 
na zewnątrz posmaruj się kre-
mem z filtrem. 
15. Zadbaj o ubiór - strój  
z elementami odblaskowymi, 
kask ochronny podczas jazdy 
rowerem czy odpowiednie 
buty w czasie wycieczki  
w góry. 
16.W górach nie wyruszaj  
w trasę, jeśli widzisz, że nad-
chodzi burza. 
17.Szukaj bezpiecznego schro-
nienia podczas burzy. 
18.Podczas górskich wycie-
czek nie schodź ze szlaku. 
19. Nie oddalaj się bez pytania 
od rodziców – w nowych miej-
scach łatwo się zgubić. 
20. Po każdym wyjściu  
z miejsc zalesionych dokładnie 
sprawdź skórę, czy nie ma  
w niej kleszczy. 
21.Uważaj na rośliny, których 
nie znasz. Niektóre jagody, 
liście czy grzyby są trujące. 
22.Podczas spacerów po lesie 
stosuj preparaty odpędzające 
owady i kleszcze. 
23.Nie rozpalaj ogniska  
w lesie. 
24.Nie baw się z obcymi zwie-
rzętami. Nawet przyjaźnie 
wyglądający pies czy kot może 
Cię ugryźć, gdy spróbujesz go 
pogłaskać. 
25. Gdy jesteś sam w domu, 
zamykaj drzwi na klucz i nie 
wpuszczaj obcych, gdy wy-
chodzisz na podwórko, nie noś 
klucza tak, by inni go widzieli. 
 

 Władysław Broniewski 
 W pociągu 
 
Spójrz, rozchodnik i macierzan-

ka 
biegną - kto szybciej? 

aby pachnieć nam na przystan-
kach 

szczęściem i lipcem. 
 

Wychyleni, jak z troski w ra-
dość 

z okna pociągu 
na to szczęście nie mamy rady: 

w siebie nas wciąga. 
 

Tajemniczo i niespodzianie 
w słońcu południa 

puste serca, tak jak mieszkanie 
radość zaludnia. 

 
Cisza w sercu. Jakże ją łatwo 

spłoszyć i zatruć. 
Weź tę chwilę w dłonie, jak 

światło 
osłoń od wiatru. 

 
*** 

Po co są wakacje? 
 
A po to, 
by słoneczne opiekło was 
złoto, 
aby wiatry żywiczne owiały, 
aby wody błękitne  
skąpały, 
aby łąki pachniały skoszone, 
by las śpiewał piosenki 
zielone, 
by was ptaki budziły o świ-
cie, 
by łan zboża makami się 
kłaniał, 
no, i po to, 
byście, kiedy już wrócicie, 
odpowiedzieć mogli na 
pytania. 
 
 

Strofy  
o wakacjach 



Siłownia umysłowa 
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Mała dziewczynka stoi na 
ulicy i płacze.  
– Dlaczego płaczesz? –  
pytają ją ludzie. 
 – Bo się zgubiłam!  
– A jak się nazywasz?  
– Nie wiem…  
– A znasz swój adres?  
– Tak: wu – wu – wu – 
kropka – basia – kropka – 
pe – el.  

*** 
- Tatusiu, czy ty wiesz, że 
mama jest lepszym kierow-
cą od ciebie?  
-  Chyba żartujesz?  
-  Uwierz mi. Sam mówi-
łeś, że przy zaciągniętym 
hamulcu ręcznym samo-
chód nie ruszy z miejsca, a 
mama wczoraj przejechała 
prawie 15 kilometrów! 

Dziewczyna przyprowadziła 
swego chłopaka, aby poznała 
go jej mama. Po wizycie ma-
ma mówi: 
- Bardzo źle wychowany ten 
twój chłopak, jak z nim roz-
mawiałam, to ziewnął  
z  dziesięć razy. 
- Mamo, on nie ziewał, on 
próbował się odezwać. 


