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›› Zdjęcie miesi ąca 

Otrzęsiny 2010 

›› Humor 
Z dzienniczków uczniow-skich:  

• Mateusz leży pod ławką na lekcji 

geografii udając rodzącą kobietę i 

wydając przy tym realistyczne 

odgłosy.  

• Zamknął panią szatniarkę w szatni i 

żąda okupu.  

• Cieszy się, że dostaje coraz więcej 

uwag.  

• Cieszy się, bo kolega się cieszy, że 

dostaje coraz więcej uwag.  

• Wysłany po kredę, przyniósł cały 

karton twierdząc, że pani woźna zwię-

kszyła wydobycie rudy kredy. 

Co zrobi polski kibic, jeżeli Polska 

reprezentacja w piłce nożnej wygra Euro 

2012? 

- Wyłączy Fifę i pójdzie spać. 

 

Rozmawiają dwie blondynki i pierwsza 

mówi do drugiej: 

- Wiesz, że nowy rok wypada w tym 

roku w piątek. 

A druga na to: 

- Oby nie trzynastego. 

 

Żona w wraca do domu i mówi: 

- Kochanie, dzisiaj piąć razy 

przejechałam na czerwonym świetle 

bez żadnego mandatu! 

- No i co z tego? 

- Nic. Za zaoszczędzone pieniądze 

kupiłam nową torebkę! 

 

Mąż i żona jadą przez wieś 

samochodem. Nie odzywają się do 

siebie,  bo są świeżo po kłótni. Nagle 

żona spostrzega stadko świń i pyta 

pogardliwiemęża:  

- Twoja rodzina?  

- Tak, teściowie! 

 

jeja.pl, perelki.net, failblog.org 

   

OGARNIJ! 
Nr 1/2010 (grudzień 2010) 

›› Pamiętamy 

Uczniowie Zespołu Szkół przed kolegami i nauczycielami przygotowali apel 

dotyczący Święta Nieodległości. Całą uroczystość uświetniały pieśni o tematyce 

patriotycznej wykonane przez solistki i zespół „Mix”, a także wiersze, które 

deklamowali uczniowie gimnazjum. W trakcie przedstawiono także wyniki 

ankiet przeprowadzonych wśród uczniów szkoły i mieszkańców Olecka. 

›› Dyskoteka andrzejkowa 

26 listopada odbyła się okazja z okazji Andrzejek. Nie obyło się bez wróżb i 

zabaw z okazji tego święta. Muzykę serwował DJ Kamiss — Kamil Stefanowski. 

Mistrzyni 
odpowiada 
›› str. 4 

Grali na lek-
cjach! 
›› str. 2 

Michał Janiszewski - opiekun redakcji 
Rafał Jurewicz - redaktor 
Gabriela Raczykowska - redaktor tematyczny  
Karolina Fie ćko - dziennikarz  
Klaudia  Rynkiewicz - dziennikarz 
Kinga Tez - dziennikarz 
Anna Torebko - dziennikarz 
Zuzanna Stankonowicz - dziennikarz  
Olga Wojnowska - dziennikarz  
Weronika Kasprzak -  dziennikarz 
Agnieszka Kopycka - korekta  
Michał Dzienisiewicz - grafik  
os. Siejnik I 14 
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O harcerstwie 
od harcerzy 
›› str. 2 

Jaki sport lubi 
wicedyrektor? 
›› str. 3 
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Czym jest dla mnie harcerstwo? Tego nie 

da się opisać w kilku zdaniach, ale mogę 

spróbować. 

Harcerstwo jest dla mnie 

przygodą na całe życie, która 

pozwala mi  poznać mnóstwo 

ciekawych ludzi  

z całej Polski. To organizacja 

pozarządowa, która działa 

według określonych ideałów. 

Dla mnie służba ojczyźnie i 

drugiemu człowiekowi sprawia 

radość i wywołuje uśmiech na 

mojej twarzy. Zapytałam moich 

przyjaciół, również harcerzy, czym jest 

dla nich harcerstwo. Ja wiem jedno – to 

coś, co nas łączy. A tak na ten temat 

wypowiadają się moi koledzy. 

Bruno, Olecko: Harcerstwo jest dla mnie 

zabawą, ale również wspaniałą 

przygodą, w której poznaję nowe osoby, 

nabywam nowe umiejętności, bawimy 

się w gry instruktorskie ; P 

Kula, Olecko: Harcerstwo jest dla mnie 

jedną wielka rodziną. Dzięki niemu 

poznałam mnóstwo niesamowitych 

ludzi, którzy są teraz moimi 

przyjaciółmi. Za-

pewniło dla mnie 

w i e l e 

ni ezapom ni anyc h 

wspomnień, do 

których będę wracać 

do końca życia. 

Magda, Olecko: 

Harcerstwo jest dla 

m n i e  n a u k ą , 

p o s z u k i w a n i e m 

ideałów i dążeniem 

do nich. To mój sposób na 

zagospodarowanie wolnego czasu, 

poznanie wielu wspaniałych ludzi. 

Harcerstwo to dla mnie mądrość, 

braterstwo i służba. 

Leluś, Gołdap: Dla mnie harcerstwo jest 

tym, co powoduje, że zmieniam się na 

lepsze, coraz bardziej patrzę na życie 

ostrożniej. Staram się ciągle mieć 

granice dobrych i złych rzeczy. 

Klaudia, Gołdap: Dla mnie jest to jedna 

wielka rodzina, połączona przez miłość i 

przyjaźń. Są to ludzie, którzy świetnie 

się ze sobą dogadują. Uwielbiam to! 

Justyna, Gołdap: Hmmm :) Harcerstwo 

jest dla mnie sposobem na życie, 

szczęściem, wspólnotą życia  

z innymi ludźmi jak z rodziną, uczuciem 

spełnienia. 

Ewa, Gołdap: W tej chwili po 7 latach 

bycia harcerzem mogę powiedzieć, że 

jest to coś, bez czego nie da się żyć. 

Gabryś, Gołdap: Dla mnie jest to postawa 

ucząca, jak być miłym i przyjaznym dla 

innych. 

Każdy ma inny pogląd na to, czym jest 

harcerstwo. Chociaż wiem, że bez niego 

moje życie nie byłoby takie fajne. Na 

pewno nie poznałabym tylu świetnych 

ludzi.  

Karolina Fiećko 

›› Czym dla ciebie jest harcerstwo? 

›› Uczniowie grali na lekcjach 
19 listopada na piątej 

godzinie lekcyjnej klasa 

IIIa gościła praco-

wników księgarni Dom 

Książki. Uczniowie 

mieli możliwość poz-

nać następujące gry: 

„Palce w Pralce”, „Jun-

gle Speed”, „Carca-

soone”, „Chocolate Fix”, 

„Blefuj!”, „Rush Hour” 

lub „Pentago". Instru-

ktorzy wyjaśniali zasa-

dy zabawy w każdą z 

gier. Mimo że nie były 

to gry komputerowe, 

podobały się one 

niemalże wszystkim 

uczest-nikom pokazu.  

Szczerze zachęcam do 

zapoznania się, bądź 

zakupu wyżej wymie-

nionych gier. Grając w 

nie, rozwijamy umiejętności logicznego myślenia, a na 

dodatek świetnie spędzamy czas z przyjaciółmi. Nie da się 

także ukryć, że ,odciągają" one nas od wielogodzinnego 

siedzenia przed ekranem komputera. 

Wszystkich zainteresowanych odsyłam do księgarni Dom 

Książki (pl. Wolności 23). 

Rafał Jurewicz 
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›› Czarna wst ążka nad XX wiekiem  
Człowiek w każdym stadium rozwoju dążył do poprawy swojego życia, dzięki czemu stopnio-

wo pogłębiał wiedzę opartą na doświadczeniach i  innowacyjnych odkryciach. Na początku 

było to wzniecenie ognia za pomocą krzemieni, a już w XX wieku – samolot. Człowiek prehis-

toryczny, w przeciwieństwie do współczesnego, nie spodziewał się jednak katastrofalnych 

skutków, jakie pociągnie za sobą rozwój cywilizacji . 

›› Kalendarium  
29 listopada — urodziny 

obchodzą nauczyciel Jarosław 

Bagieński oraz dziennikarka 

Anna Torebko. Życzymy 

wszystkiego najlepszego!  

2 grudnia — apel poświęcony 

osobom niepełnosprawnym. 

9 grudnia — wywiadówka. 

23 grudnia — 1 stycznia — 

przerwa świąteczna. 

Podejmując próbę odpowiedzi na 

pytanie: „Wiek XX — dobry czy 

zły?”, zderzyłam się z ogromnymi 

plusami, jaki i minusami tego 

okresu. Opowiem się jednak za 

negatywną stroną minionego 

stulecia, przepełnioną wojnami, 

k a t a s t r o f a m i  i  l u d ź m i 

pozbawionymi wszelkich uczuć.  

Jako pierwszy argument wysunę 

fakt, że rozwój techniki 

zrównoważył się z rozwojem broni 

militarnej, a medycyny - z nowymi 

formami trucizn i niebezpiecznych 

wirusów. Każde działanie w XX 

wieku niosło ze sobą pozytywne, 

jak i negatywne skutki. Rzecz w 

tym, że to nie nauka zawiodła, a 

ludzie dysponujący ogromną 

wiedzą. Gdyby doświadczenia 

kierowano tylko w dobrym 

kierunku, nie powstałaby bomba 

atomowa, a Hiroszimy w 1945 

roku nie przykryłby wielki, dymny 

grzyb. W tym nieszczęśliwym dniu 

zginęło około 90 tys. ludzi.  

Trudno uwierzyć, że w jednym 

stuleciu zmieściły się aż dwie 

wojny światowe. Pierwsza trwała 

cztery lata (1914-1918), druga 

sześć (1939-1945). Wszystkich 

s t ra t  (po d  w zg l ęd em ) 

materialnych i w ludności nie sposób 

policzyć, tak jak nie można przedstawić 

każdego bezlitosnego zabójcy. Gdy 

myślimy o masowych zagładach, które 

miały miejsce w czasie II wojny 

światowej,  na pierwszy plan wysuwają 

s i ę  o b o z y  k o n c e n t r a c y j n e . 

Przetrzymywanie osób niewygodnych 

władzom dowodziło wielkiej hipokryzji 

dowódców XX wieku, a tzw. „fabryk 

śmierci” – braku skrupułów.  

Warto też zwrócić uwagę na to, że 

minione stulecie to epoka największych 

tyranów: Adolfa Hitlera, Józefa Stalina, 

Benita Mussoliniego i wielu innych 

krzewicieli brutalnej idei komunizmu, 

nazizmu i faszyzmu. Tworzenie państw 

totalitarnych w XX wieku budziło obawy 

każdego kraju strzegącego własnej 

suwerenności, a także 

strach zwykłych obywateli. 

Dotychczasowy rozwój w 

o p a n o w a n y c h  t y m 

s y s t e m e m  w ł a d z y 

państwach zdawał się cofać. 

Brak żywności, leków, jak 

również praw i nadziei stał 

się szarą codziennością 

drugiej połowy XX w. 

Nie uważam, że opisywany 

okres w dziejach ludzkości 

przepełniony był tylko 

złem, jednakże trudno 

wskazać inny, równie burzliwy okres w 

dziejach świata. Ogrom klęsk i wojen, 

według mnie, przyćmił nowinki 

techniczne i wzrastający poziom życia. 

Wynalezienie samochodu nie może 

przeważać nad tysiącami straconych 

i st ni e ń ,  a  upo ws z ec h ni eni e 

elektryczności poprzez masową 

sprzedaż wynalazków technicznych nie 

usprawiedliwia bezwzględnej działalności tyranów.  

Istotną zaletą XX wieku jest fakt, że teraz, w okresie 

pokoju, wojny przeszły do historii, a ulepszone 

warunki życia służą nam każdego dnia. Mimo to, 

minione stulecie nie należy do najszczęśliwszych 

okresów historii ludzkości.  

Gabriela Raczykowska 
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›› Kącik patrona 

ks. Jan Twardowski 

Modlitwa 

Jezu Frasobliwy  

Na przekór wszystkim  

Bez parasola na deszczu  

Z gołymi kolanami  

Słaby bo bezstronny  

Nieśmiały jakbyś debiutował wierszem  

Z prośbą o prostotę  

Samotny bo spokrewniony ze światem  

Pewnie martwią Cię ludzie  

Którzy są jak katechizm  

Na każde pytanie  

Muszą mieć koniecznie odpowiedź. 

Nad pustą gazetą 

Nad pustą gazetą 

kiedy plany nasze wywracają się do góry nogami 

kiedy nazywają Ciebie dobrym Ojcem a inni głuchym kamieniem 

kiedy pozór wyskakuje jak Filip z konopi 

w podziwie o wiele starszym od rozumu 

w zwątpieniu które także prowadzi w nieskończoność 

kiedy tak mało barw a tak dużo kolorów 

Wszystkie drzwi 

Na klęczniku nocy usiadła czarna sowa  

piórami światło gniecie, wielkie oczy mruży  

na księżyc jak lodowiec z polarnej podróży  

po którym leci w saniach otulona głowa -  

 

Żeby iść taką porą do swego kościoła  

zwykłym kluczem otworzyć wszystkie drzwi  

                                          zamknięte -  

spotkać świętą Tereskę, która właśnie chowa  

dla zziębniętych grzeszników - róże świeżo ścięte.  
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›› Jestem dumna z osi ągnięć gimnazjalistów 

Jaką była Pani uczennicą? 

Niekoniecznie pilną, ale mimo wszystko 

osiągającą dobre wyniki w nauce. Jednak 

nauka nie była nigdy moim motywem 

przewodnim. Od zawsze interesowałam 

się bardziej sportem niż edukacją, ale i 

tak w szkole podstawowej zawsze 

miałam świadectwa z ,,czerwonym 

paskiem". Teraz trochę tego żałuję, bo 

mogłam się bardziej przyłożyć  do 

obowiązków uczniowskich. 

 

Co spowodowało, że jest Pani 

nauczycielką wychowania fizycznego? 

Przede wszystkim to, że od kiedy 

pamiętam, uprawiałam jakiś sport. Gdy 

byłam dzieckiem, dużo wolnego czasu 

spędzałam z kolegami na boisku. Wtedy 

najbardziej lubiłam grać w piłkę nożną. 

Byłam jedyną dziewczyną na 10 lub 15 

chłopaków, co powodowało, że 

musiałam stać na obronie, ale zawsze 

starałam się pokazać, że umiem grać 

równie dobrze jak oni, nie dawałam się. 

To w konsekwencji spowodowało, że 

poszłam w kierunku wychowania 

fizycznego. Co prawda początkowo 

chciałam studiować rekreację, ale 

wybrałam kierunek nauczycielski. 

 

Czy obecnie śledzi Pani poczynania 

sportowe Polaków? 

Oczywiście! Nie lubię oglądać sportów 

walki, ale śledzę piłkę nożną Polaków 

oraz Ligi Mistrzów. Ponadto lubię 

oglądać siatkówkę i lekkoatletykę. 

Razem z małżonkiem oglądamy Igrzyska 

Olimpijskie. 

 

Który sport lubi Pani najbardziej? 

Obecnie nie uprawiam czynnie żadnej 

dyscypliny sportu, ale najbardziej lubię 

grać w siatkówkę. Od czasu do czasu 

organizowane są rozgrywki nauczycieli 

wychowania fizycznego, w których 

chętnie biorę udział.  

 

Czuje się Pani bardziej związana ze 

Szkołą Podstawową nr 4, czy z 

Gimnazjum nr 1? 

Muszę przyznać, że ze Szkołą 

Podstawową nr 4. Być może wynika 

to z tego, że od kiedy zostałam 

nauczycielką, pracuję właśnie w tej 

placówce. Chociaż od kiedy istnieje 

Zespół Szkół w Olecku, nie dzielę tych 

dwóch szkół, traktuję je jako jedność i 

staram się dbać o dobro zarówno 

szkoły podstawowej jak i gimnazjum. Od 

początku swojej kariery nauczycielskiej - 

czyli od 1 września 1986 r. - jestem 

związana tylko z jedną placówką, z czego 

jestem bardzo dumna.  

 

Czym według Pani powinien zająć się 

Samorząd Uczniowski w najbliższym 

czasie? 

Przed nami bardzo ważny rok - rok 

pracy nad patronem i myślę, że główne 

działania Samorządu powinny skupić się 

na tym, żeby jak najszersza rzesza 

naszych uczniów poznała patrona, który 

na lata pozostanie z nami bardzo ściśle 

związany. Dostrzegam także, że 

tegoroczna praca Samorządu 

Uczniowskiego jest najbardziej 

zauważalna od kilku lat. Do tej pory 

nigdy nie było widać tak działającego 

Samorządu, jak w tym roku. Widać Was, 

widać, że chcecie zrobić coś dla szkoły. 

Myślę, że to zasługa uczniów 

działających w Samorządzie, ale i p. 

Michała Janiszewskiego, z którym macie 

świetny kontakt i razem opracowujecie 

ciekawe pomysły. Podsumowując: 

ważne, abyście rozpropagowali postać 

Jana Twardowskiego wśród uczniów, 

żeby każdy wiedział, kim był i jakie 

przesłanie nam przekazuje. 

 

Lubi Pani pełnioną przez siebie 

funkcję wicedyrektora szkoły? 

Gdybym nie lubiła, to pewnie bym 

zrezygnowała. Już drugą kadencję pełnię 

wraz z p. Kopyckim i p. Kosakowskim 

funkcję kierowniczą. Chciałabym 

również przejść na etat typowo 

nauczycielski, gdyż na razie przysługuje 

mi tylko 8 godzin wychowania 

fizycznego. Gdybym nie pełniła funkcji 

wicedyrektora szkoły, przysługiwałoby 

mi 18 godzin  dydaktycznych. Wtedy 

byłabym spełnioną nauczycielką 

wychowania fizycznego. 

 

Co według Pani jest niezwykłego w 

naszej szkole i wyróżnia ją spośród 

innych w mieście? 

Myślę, że przede wszystkim uczniowie, 

nauczyciele oraz inni pracownicy. Ta 

niezwykłość naszej szkoły to zasługa 

uczniów, jakich mamy. Nasza szkoła jest 

niezwykła dzięki ludziom, jacy są z nią 

związani. Ponadto jesteśmy jedyną 

placówką w gminie, która szerzy 

i n t e g r a c j ę  z  o s o b a m i 

niepełnosprawnymi. Naszą szkołę 

można nazwać ,,Szkołą bez barier". Mam 

na myśli to, że w naszej szkole nie ma 

ani barier architektonicznych, ani 

mentalnych. Osoby niepełnosprawne są 

u nas postrzegane jako osoby bez 

żadnych deficytów i chorób, traktujemy 

je normalnie. Nie dajemy poznać 

osobom niepełnosprawnym, że różnią 

się czymś od innych. Osoby 

niepełnosprawne z całą pewnością nie 

są u nas wytykane palcami. Wręcz 

przeciwnie - każdy, kto ma kontakt z 

niepełnosprawnym, traktuje go 

normalnie. Jest to bardzo miłe do 

obserwowania. Starsi uczniowie 

pomagają młodszym, a bardziej sprawni 

- mniej sprawnym.  

 

Czy jest Pani zadowolona z sukcesów 

artystycznych, dydaktycznych i 

sportowych uczniów naszej szkoły? 

Najważniejszą sprawą w naszej szkole 

jest dydaktyka. Szczególnie dumna 

jestem z osiągnięć, jakie uzyskują nasi 

gimnazjaliści na egzaminie kończącym 

klasę III. Zdecydowanie jesteśmy 

najlepszym publicznym gimnazjum z 

poziomu miasta, a nawet gminy. 

Jesteśmy także w czołówce powiatu. 

Osiągnięcia artystyczne dają nam 

również dużo satysfakcji. Jest to zasługa 

głównie p. Elżbiety Smokowskiej - 

Grzanki, która stara się rozwijać 

artystycznie dusze naszych uczniów. 

Osiągnięcia sportowe mogłyby być 

większe. Największe sukcesy osiągamy 

w tenisie stołowym. Jest to ogromna 

zasługa p. Marzeny Jasińskiej. Jeżeli 

chodzi o inne dyscypliny, to moje zdanie 

jest takie, że sukcesy mogłyby być 

większe. Przed nami jeszcze dużo pracy. 

 

Rafał Jurewicz 

Małgorzata Michałowska  
wicedyrektor Zespołu Szkół w Olecku 
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Udało mi się przeprowadzić wywiad z Ewą Boguszewską. Wydaje się, ze jest zwykłą uczennicą 

klasy II "a" naszego gimnazjum. Jednak wyróżnia ją osiągnięcie mistrzostwa.. . 

›› Grę rozpocz ęłam przez przypadek 

Kiedy i jak rozpoczęłaś swoją 

przygodę z tenisem stołowym? 

Naukę rozpoczęłam przez przypadek - w 

III klasie szkoły podstawowej. Pani 

Marzena Jasińska przyniosła kartki z 

informacją o treningach. Po lekcjach 

wracałam z koleżankami do domu i 

zaproponowałam, żebyśmy dla 

"brechtu" poszły na ping-ponga. 

Koleżanki się wykruszyły, a ja chodzę na 

treningi do tej pory. 

 

Jakie było Twoje największe 

osiągnięcie do tej pory? 

Kilka razy udało mi się być Mistrzynią 

Województwa. Jednak największym 

osiągnięciem było zakwalifikowanie się 

w VI klasie do ogólnopolskiego turnieju. 

Wygrałam wtedy tylko jeden mecz, więc 

nie zajęłam wtedy czołowego miejsca, 

ale myślę, że jak 

na pierwszy raz i 

turniej na tak 

wysokim szczeblu 

było dobrze. 

 

C o  c h c e s z 

osiągnąć, żeby 

c z u ć  s i ę 

spełnioną? 

W tę niedzielę (28 

listopada) mam 

turniej wojewódz-

ki i chciałabym 

być w pierwszej 

trójce. W tej chwili 

nie mam innych 

marzeń związa-

nych z tenisem. 

 

Czy rodzice 

wspierają Cię 

p o d c z a s 

turniejów? 

Nie, ale motywują 

mnie w domu. 

Natomiast jest 

przy mnie moja 

trenerka - Pani 

Marzena Jasińska.  

 

Jaka była Twoja 

n a j w i ę k s z a 

wpadka sporto-

wa? 

Hmmm... Zaczynał się kiedyś trening. 

Otwieram pokrowiec, a rakietka była 

połamana. 

 

No dobrze, a jaka była Twoja 

największa wpadka życiowa? 

Któregoś dnia spieszyłam się na autobus 

miejski. Wyszłam dość późno, więc 

musiałam biec. Najgorsze było to, że 

miałam ciężki plecak. Trochę mnie 

zniosło w bok i... wywróciłam się.  

 

To rzeczywiście pech, ale myślę, że 

nie powiedziałaś mi Twojej 

największej wpadki. Licz się z tym, że 

nasi czytelnicy będą zawiedzeni. No, 

ale trudno. Teraz chcę Cię zapytać, 

czym jest dla Ciebie tenis? 

Tenis to moja pasja. Oczywiście mam 

wiele innych zainteresowań, ale tenis 

jest dla mnie najważniejszy. 

 

Ile czasu poświęcasz na doskonalenie 

swojej gry? 

Treningi mam zazwyczaj 5 razy w 

tygodniu. Trwają one 2 godziny. Ponadto 

praktycznie w każdy weekend mam 

turnieje. 

 

Czy wiążesz swoją przyszłość z 

tenisem? 

Nie do końca, wolę się zająć nauką. 

Jednak nie chcę odkładać rakietki 

zupełnie. Zamierzam  w przyszłości grać 

od czasu do czasu, ale nie wyczynowo. 

 

Więc kiedy zamierzasz zaprzestać 

rywalizowania z innymi? 

Myślę, że po ukończeniu gimnazjum, lecz 

tak jak wcześniej mówiłam, dalej chcę 

grać, tylko że rekreacyjnie. 

A czy jako osoba dorosła nie 

chciałabyś przekazywać swojej pasji 

ucząc innych? 

Oczywiście, że tak, ale nie wiem, czy 

miałabym wystarczająco dużo 

cierpliwości. 

 

Co dał Ci tenis? 

Poznałam wielu fajnych ludzi i 

uodporniłam się na stres. 

 

Kto jest Twoim autorytetem? 

Moim zdaniem osobą godną szacunku 

jest Natalia Partyka. Pomimo swojej 

niepełnosprawności udowodniła, że 

można osiągnąć wszystko; potrzeba 

tylko trochę wiary oraz naszego wysiłku. 

 

Dziękuję za spotkanie i udzielony mi 

wywiad. 

Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że 

sprostałam zadaniu. 

 

Kinga Tez 

Ewa Boguszewska (na zdjęciu z lewej) 
wielokrotna mistrzyni województwa w tenisie stołowym 
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›› Sport 
Dnia 10 listopada 2010 roku w Publicznym Gimnazjum im. 

Jana Pawła II w Wieliczkach odbyło się pierwsze spotkanie ligi 

siatkowej dziewcząt. W spotkaniu brały udział: Gimnazjum nr 

1 w Olecku, Gimnazjum nr 2 w Olecku, Gimnazjum im. Jana 

Pawła II z Wieliczek i Gimnazjum z Raczek. 

4 listopada 2010 roku w Zespole Szkół Licealnych i 

Zawodowych w Olecku odbyły się rozgrywki chłopców w 

piłkę ręczną. Gimnazjum nr 1 w Olecku zajęło 3 miejsce.  

Skład drużyny: Patryk Dźwilewski, Wojciech Słomski,  Kamil 

Medycki, Eryk Hołownia, Norbert Truszczyński, Adrian Wilk,  

Krzysztof Sznel, Mateusz Bagieński. 

Na początku miesiąca odbyły się Mistrzostwa Województwa 

WM ZLZS Szkół Wiejskich w tenisie stołowym w Gawlikach 

Wielkich. Ewa Boguszewska zajęła pierwsze miejsce, Iga 

Sowulewska — ósme. 

23.11.2010 r. odbyły się szkolne rozgrywki z tenisa stołowe-

go, w których brali udział: 

• Ewa Boguszewska (1. miejsce), 

• Iga Sowulewska (2. miejsce), 

• Kamil Fiedorowicz (1. 

miejsce), 

• Damian Kukowski (2. 

miejsce). 

Były też rozgrywane pojedynki 

drużynowe. Zarówno pierwszy 

(Ewa Boguszewska i Iga 

Sowulewska), jak i drugi (Kamil 

Fiedorowicz i Damian 

Kukowski) otrzymali pierwsze 

miejsca. Wszyscy zawodnicy przeszli do następnego etapu w 

Giżycku. 

 

Klaudia Rynkiewicz i Weronika Kasprzak 

Gimnazjum nr 1 

w Olecku 
18 - 25 

Gimnazjum nr 2 

w Olecku 

Gimnazjum nr 1 

w Olecku 
13 - 25 

Gimnazjum nr 2 

w Olecku 

Gimnazjum nr 1 

w Olecku 
18 - 25 

Gimnazjum 

w Raczkach 

Gimnazjum nr 1 

w Olecku 
13 - 25 

Gimnazjum 

w Raczkach 

Gimnazjum nr 1 

w Olecku 
6 - 19 

Gimnazjum nr 2 

w Olecku 

Gimnazjum nr 1 

w Olecku 
2-5 

Gimnazjum 

w Wieliczkach 

Drużyna Punkty Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki 

I 0 2 0 0 2 

II B 19 8 6 1 1 

III  A 15 8 5 0 3 

III  B 7 5 2 1 2 

II A 0 4 0 0 4 

›› Szkolna liga piłki no żnej 

›› „Polska ciernista wolno ść” 
12 listopada 2010 roku podczas 2. 

godziny lekcyjnej klasy: Ia i IIIa 

wybrały się do Regionalnego Ośrodka 

Kultury "Mazury Garbate" na 

przedstawienie przygotowane przez 

uczniów Gimnazjum nr 2  

im. Mikołaja Kopernika w Olecku pt. 

,,Polska ciernista wolność". Spektakl 

był przekrojem historycznym od 1918 

do 1989 roku. Młodzi i utalentowani 

koledzy zaprezentowali wiele 

patriotycznych piosenek, a także 

wierszy. Przedstawili także 

sceny z okresu, kiedy Polska 

zniknęła z mapy na 123 lata. 

Dzięki ludziom, którzy stali się 

bohaterami w walce o wolność 

odzyskaliśmy prawo do 

posługiwania się ojczystym 

językiem i posiadania symboli 

narodowych. Dlatego Święto 

Niepodległości powinniśmy 

obchodzić radośnie. 

Olga Wojnowska 


