
8  

›› Nasz głos 
„Oddajcie klamki!” - Więźniowie 

„Zlikwidować ochronę przy drzwiach wyjściowych i włożyć klamki do okien. Mniej 

lekcji codziennie” - Rex 

„Pani Kawałko daje za mało czau na kartkówki. Pani Witkowska robi za dużo kartkó-

wek. Pani Klimasara robi za trudne kartkówki. Czas pracy ucznia w szkole i w domu 

przekracza 40 godzin.” - Anonim 

„W tej szkole jest jak w ośrodku. Nie ma klamek w oknach i to ma być szkoła bez ba-

rier? To jest żałosne. [cenzura]” - Anonim 

„Do Pani Kawałko. Czemu Pani chce obsadzić cztery osoby? Prosimy nie! :* Czekamy 

na odp.” - III b 

„Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku dla Pana Fabiana Szóstkiewicza, który 

ma słodki uśmiech i fajne kędziorki na grzywce :) .” - Uczeń/nnica klasy 3 :) 

„Pozdro dla: Rexa, Słomy, Lutego, Bubusia, Pistona i innych.” - Kotlet 

„Pozdro dla Łukasza Metelskiego. Największego krejzola w szkole!” - B.B., K.J. , I.S. , 

E.B. 

„Pozdrowienia dla mojej słitaśnej Ewy Boguszewskiej :* KC” - Anonim 

„To, co się dzieje z cenami w sklepiku to jakiś ponury żart. Jeszcze niedawno puszka 

schłodzonego Liptona kosztowała 1,10 PLN, a teraz... 1,60? 1,70? Nie wiem, ode-

chciało mi się tam zaglądać.” - M.D. 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi uczniów oraz zastrzega 

sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu, jeśli jego treść zawie-

rać będzie niecenzuralne słowa bądź wyrażenia. 

›› Zdjęcia miesiąca 

 

   

 
Nr 1/2011 (styczeń 2011) ,  Cena: 0,50 zł 

›› Na równi z innymi 

4 grudnia 2010 roku młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 1 

przygotowała przedstawienie skierowane do uczniów klas integracyjnych z 

obu szkół. Celem apelu było pokazanie, że w naszej szkole wszyscy uczniowie 

są równi. Podczas inscenizacji można było usłyszeć wiersze patrona szkoły - 

księdza Jana Twardowskiego - człowieka związanego z osobami niepełno-

sprawnymi. 

›› Dzień wolontariatu 

Zwyczaje  
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Wierzysz w 
Mikołaja? 
›› str. 6 

Sukces pani 
Klimasary 
›› str. 5 

8 grudnia 2010 odbyło się spotkanie oleckich wolontariuszy z okazji Międzyna-

rodowego Dnia Wolontariatu obchodzonego 5 grudnia. Na galę zaproszono 

przedstawicieli Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego, szkół oraz pra-

cowników Domu Pomocy Społecznej w Olecku Kolonia, a także wolontariuszy z 

oleckich gimnazjów. 
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9 stycznia 2011 roku odbędzie się 19 już 

finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. W tym roku gramy dla dzieci z 

chorobami urologicznymi i nefrologicz-

nymi. Uczniowie naszej szkoły, jak co 

roku, będą brali udział w zbiórce pienię-

dzy. W naszej szkole cała impreza po-

święcona WOŚP-owi odbędzie się 7 

stycznia. Jak co roku chcemy pobić re-

kord szkoły w ilości zebranych pienię-

dzy. Kwota z zeszłego roku to około 490 

zł. Liczymy na Waszą hojność i wierzy-

my, że pomożecie pobić nam ten rekord! 

Karolina Fiećko 

›› WOŚP 

Jest taki jeden wieczór grudniowy, w blasku księżyca i 

gwiazd powodzi, 

Gdzie w każdym domu i w każdym sercu Bóg się w 

ubogiej stajence rodzi. 

Jest taki jeden wieczór grudniowy, gdzie myśli biegną 

w odległe lata, 

Gdzie wszystkie troski są zapomniane, a w każdym 

człowieku widzimy brata. 

Jest taki jeden wieczór grudniowy, gdzie są najbliższe 

ojczyste progi, 

Gdzie obraz matki mgłą przesłonięty, zawsze wciąż 

żywy i sercu drogi. 

Jest taki jeden wieczór grudniowy, gdzie się nadzieja 

jak ranek budzi, 

Gdzie wszystko będzie jasne i proste, zniknie niena-

wiść i wrogość wśród ludzi. 

Życzymy wszystkim, by Chrystus – Światło świata – 

dawał niewyczerpaną siłę, która pozwala trwać w 

Życzy redakcja gazetki „Ogarnij” 
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Powodem większości kłótni w relacjach uczeń-nauczyciel wciąż pozostaje statut szkoły. 

Szczególnie pod adresem uczennic niejednokrotnie na lekcjach padają uwagi w stylu: 

"Nieodpowiedni strój, niezgodny ze statutem." Czy, aby na pewno? Zakurzony regulamin 

w bibliotece być może nie zachęca wielu uczniów do głębszego zapoznania, jak również 

nauczycieli, którzy nie znajdują na to czasu. Dlatego najbardziej kontrowersyjny, zda-

niem gimnazjalistów, podpunkt znajdziecie poniżej: 

Art. 35  

Uczeń ma obowiązek: 

§ 22 

Dbać o schludny wygląd i przestrzegać ustalonych zasad ubierania się uczniów na tere-

nie szkoły, a mianowicie: 

a) odzież powinna być schludna, zakrywająca brzuch, pośladki, biodra, ramiona, dekolt 

[...] ; 

b) brak wyzywającej biżuterii (dopuszcza się delikatne kolczyki w uszach, delikatny 

łańcuszek i pierścionek) ; 

c) właściwa, zadbana fryzura w naturalnym kolorze (włosy niefarbowane, bez żelu i 

innych substancji, bez wystrzyżonych części włosów (irokeza, stawianych włosów itp.) , 

d) brak makijażu (pudru, cieni do oczu, tuszu do rzęs, lakieru do paznokci, itp.) 

e) krótkie, zadbane paznokcie bez lakieru, błyszczyku. 

›› Jak się w końcu ubierać? 
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›› Kalendarium 
22 grudnia - apel bożonaro-

dzeniowy 

23 grudnia - 3 stycznia - 

przerwa świąteczna  

5 stycznia - urodziny pani 

Wiesławy Stankonowicz 

10 stycznia - urodziny dzien-

nikarki Klaudii Rynkiewicz 

13 stycznia - urodziny prze-

wodniczą-cego Samorządu 

Uczniowskiego, redak-tora 

gazetki- Rafała Jurewicza 

20 stycznia - urodziny pana 

Fabiana Szóstkiewicza i pani 

Agnieszki Kopyckiej 

21 stycznia - wywiadówka 

22 stycznia - urodziny pana 

Michała Janiszewskiego, opie-

kuna Samorządu Uczniow-

skiego i gazetki szkolnej 

24 stycznia - 6 lutego - ferie 

zimowe 

24 stycznia - 6 lutego - ferie 

zimowe 

25 stycznia - urodziny pana 

Marka Stankonowicza 

26 stycznia - urodziny pani 

Beaty Kozic 

 

Wszystkim solenizantom ży-

czymy wszystkiego najlepsze-

go! 

Olga Wojnowska 

›› Sonda 

Czy wierzysz w św. Mikołaja?

TAK — 56% NIE — 44% 

›› Co u dzieci? 
Odpowiedzi dzieci z zerówki na pytanie, co robią w święta: 

„Święta to jest, że przychodzi Mikołaj. Się ubiera choinkę.”  - 

Eryk 

„Na święta się sprząta.” - Weronika 

„Mikołaj daje prezenty. Można się bawić śniegiem.”  - Maciek 

„Na święta sprzątam i tak ja czekam i mówię: Gdzie ten Miko-

łaj?” - Kacper 

„Nudzę się i siedzę w domu” - Kuba 

„Ubieram choinkę, wieszam bombki i gwiazdę.” - Martynka 

„Na święta się bawię nowymi zabawkami.” - Iza 

„Jak jeden raz przyniósł mi Mikołaj prezent i czekam w nocy na 

Mikołaja.” - Michał 

3  

›› Konkurs na hymn szkoły 
Zachęcam wszystkich nauczycieli, 

gimnazjalistów i uczniów klas VI 

szkoły pod-stawowej do napisa-

nia tekstu hymnu naszej szkoły. 

Prace należy przekazać do 

7.01.2011 roku do p. Agnieszki 

Kopyckiej. Tekst hymnu powinien 

być opatrzony tylko pseudoni-

mem. Do utworu należy dołączyć 

kopertę z imieniem, nazwiskiem i 

godłem (pseudonimem) autora. 

Spośród wszystkich pro-pozycji 

komisja konkursowa wybierze 

najlepszy tekst, który zostanie 

hymnem naszej szkoły. 

Agnieszka Kopycka 

›› Czy święta są potrzebne? 
,,Urodziny Chrystusa”, czyli świę-
ta Bożego Narodzenia nie były 
obchodzone we wczesnych latach 
chrześcijaństwa. Dopiero po kil-

kuset latach zaczęto świętować to 
wydarzenie. Aktualnie Boże Naro-
dzenie to najhuczniejsze święto 
religijne, mimo że to Wielkanoc 
jest uznawana za najważniejszy 
dzień chrześcijanina. Uważam, że 
święta Bożego Narodzenia są 
potrzebne. 

Najważniejszy argument to inte-
gracja związana z obchodami 
Bożego Narodzenia. To właśnie 
wtedy spotykają się całe rodziny, 
gdzie często jej członkowie są 
oddaleni nawet o tysiące kilome-

trów. Teoretycznie są inne okazje 
(jak wspomniana przeze mnie 
Wielkanoc czy dzień Wszystkich 
Świętych), jednak to to święto 

upodobano sobie jako okazję do 
wspólnego spotkania. 

Kolejnym powodem jest też fakt, 
że podczas wigilijnej wieczerzy 
można dobrze zjeść. W dzisiej-
szych czasach tradycje związane 
ze zjadaniem posiłków zamierają. 
Żywimy się w pośpiechu, zjadając 
fastfoody. Wigilia to jeden z tych 
dni, kiedy kultywowane są zasady 
jedzenia, a przy stole spotykamy 
się nie tylko w celu spełnienia 
potrzeby fizjologicznej i wspólnej 
dyskusji z innymi. 

Inna przyczyna, dlaczego święta 
są potrzebne to pasterka. Z wła-
snego doświadczenia widzę, że to 
właśnie podczas pasterki jest 

najwięcej ludzi 
w kościele. Nie 
w Wielką Sobo-
tę, podczas 
której kościół 
powinien być 
najpełniejszy! 
Pasterka ma w 
sobie „to coś”, 
co powoduje, że 
jest na niej 
niemal każdy. 

Jest jedna rzecz, 
która mi się w 
Bożym Naro-
dzeniu nie 
podoba – ta 
cała komercyj-
na otoczka 
związana ze 
świętem. Już w 
drugiej połowie 

listopada media trąbią o Bożym 
Narodzeniu, a supermarkety mają 
już przygotowane wszystkie 
promocje. Psuje to moim zdaniem 
charakter i cel Bożego Narodze-
nia. Zamiast wspólnie porozma-
wiać, póki jest okazja, ogląda się 
filmy w telewizji… Po to jechało 
się te kilometry do rodziny? 

Podsumowując, święta Bożego 
Narodzenia są potrzebne. Co 
prawda mają one pewne wady, 
ale są one do zniesienia. 

Michał Dzienisiewicz 
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›› Zwyczaje wigilijne 
Niektóre zwyczaje zachowały się w 

Polsce do dzisiaj, choć nie zawsze w 

pierwotnej formie. 

Do tradycji wigilijnych należało dopilno-

wanie, aby do wieczerzy wigilijnej zasia-

dała parzysta liczba osób; nieparzysta 

wróżyć miała rychłą śmierć jednego z 

biesiadników. 

Wieczerza rozpoczynała się wspólną 

modlitwą i do końca miała charakter 

uroczysty i poważny. Nikomu – oprócz 

gospodyni – nie wolno było wstawać od 

stołu (wróżyło to nieszczęście lub 

śmierć) ani rozmawiać (aby w ciągu ro-

ku nie było kłótni). 

Liczba postnych potraw wigilijnych po-

winna być nieparzysta: dawniej u chło-

pów było 5 do 7  potraw, 9 u szlachty, 11 

lub 13 u arystokracji. Taka liczba potraw 

miała zapewnić urodzaj w następnym 

roku. 

Uważano, że należy skosztować wszys-

tkich potraw wigilijnych, wówczas w 

ciągu roku nie zazna się głodu. 

Stół był nakryty śnieżnobiałym obru-

sem, ponieważ biel w symbolice chrześ-

cijańskiej wyraża radość i symbolizuje 

prawdę, czystość i doskonałość. Pod ob-

rusem układano siano lub słomę – jako 

symbol narodzin Pana Jezusa w stajence. 

Wiele obrzędów i wierzeń wigilijnych 

związanych jest ze zdrowiem. Wierzono, 

że kto w Wigilię kichnie, ten będzie 

zdrowy przez cały rok. Wiele potraw go-

towano z rzepy, z nadzieją, że uchroni to 

przed bólem zębów. Jabłka jedzone pod-

czas wieczerzy miały zapobiegać bólowi 

gardła, a orzechy bólowi zębów. 

W Wigilię starano się nic nie pożyczać, 

uważano bowiem, że kto tego dnia coś z 

domu swojego wydaje, ten niczego się 

nie dorobi. 

Pamiętano, aby przy wieczerzy mieć 

przy sobie pieniądze – wtedy będą przez 

cały rok. Myjąc się rano, wkładano do 

wody kilka srebrnych, a nawet złotych 

monet. Dotykano ich, aby być silnym jak 

kruszec, z którego monety zrobiono. 

Cały dzień spędzano w spokoju i wesoło, 

gdyż zapewniało to szczęście i pomyśl-

ność w przyszłym roku. 

Należało uważać, aby w poranek wigilij-

ny pierwszy do domu wszedł męż-

czyzna, a nie kobieta. Przyjście mężczyz-

ny wróżyło na cały rok zdrowie, nato-

miast kobieta przynosiła choroby. 

Po wieczerzy panny i kawalerowie ciąg-

nęli źdźbła słomy spod obrusa. Zielone 

oznaczało ślub, zwiędłe – oczekiwanie, 

żółte – staropanieństwo lub pozostanie 

w stanie kawalerskim. 

Dziewczęta wychodziły przed dom i 

wołały głośno; z której strony echo 

odpowiedziało, z tej mąż przyjdzie. 

 

Michał Janiszewski 

›› Nauczyciele o świętach 
Najbardziej chciałabym, aby Mikołaj naprawił mój ulubiony naszyjnik z bursztynu. — E. Smokowska-Grzanka 

Chciałabym dostać bilet na wycieczkę do ciepłych krajów. Najlepiej na co najmniej pół roku. — G. Hołownia 

Bilet do ciepłych krajów na 2 tygodnie. — M. Truchan 

Chciałabym dostać dom z basenem i extra wóz. — E. Iwanowska 

Ja marzę, aby mieć nieco więcej czasu i spokoju, ale tego niestety nikt nie może mi podarować. — A. Kopycka 

›› Cytaty miesiąca 
No to lecicie z tym koksem — W. Stankonowicz 

Uczeń: Może Pani powiedzieć, tak na oko, co mi wyjdzie? 

A. Kawałko: Na oko to leży pan w szpitalu i bardzo cierpi 

PrzykładowI'll have seen the sky in Tibia by 2011. 

Ja ci nie zaproponowałam obiadu, czy kawy. Proszę się przesiąść. — A. Kopycka 

Mów jak do kota. — A. Kopycka 
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›› Chciałam być pielęgniarką 
Kim chciała Pani zostać będąc 

dzieckiem? 

Ojej, tak jak pamiętam, to chyba pielę-

gniarką. Nawet jak się przebieraliśmy 

na bale karnawałowe, to na wszyst-

kich zdjęciach fartuszek i czepek 

robiony własnoręcznie. Teraz już 

chyba takich nie noszą – biały z czar-

nym paskiem. W sumie to kiedyś 

chciałam być też strażakiem. 

 

Czy próbowała Pani spełnić swoje 

marzenia? 

Chyba wyrosłam z tego. Potem się to 

zmieniło, bo tak jak chłopcy chcą 

zostać strażakami lub policjantami, a 

później zostają kimś zupełnie innym. 

W klasach młodszych mi się to podo-

bało: białe fartuchy, w szpitalu wszy-

scy tak się pięknie zwracają — 

”siostro”. 

 

Na początku uczyła Pani wychowa-

nia fizycznego, dlaczego zdecydo-

wała się Pani na ten kierunek? Czy 

wiązały się z tym osiągnięcia z 

dzieciństwa? 

Wychowanie fizyczne… Tak troszeczkę 

przypadkowo było. W szkole średniej 

marzyłam o prawie, miałam dwie 

olimpiady zaliczone, ale tak się poto-

czyło w życiu. Jednak dość długi czas 

uczyłam wychowania fizycznego, bo 

praktycznie cały czas, kiedy pracowa-

łam w poprzedniej szkole, czyli około 

10 lat. 

 

Dlaczego w późniejszym czasie 

zrezygnowała Pani z uczenia tego 

przedmiotu? 

Wykształcenie, które uzyskałam w 

Studium Nauczycielskim, dało mi 

możliwość pracy jako nauczyciel 

wychowania fizycznego. Potem ukoń-

czyłam studia. Kiedy je zaczynałam, 

wahałam się między plastyką, historią 

oraz językiem polskim. Właściwie do 

języka polskiego przekonała mnie 

dyrektorka szkoły. Chociaż nasz język 

ojczysty całe życie mnie pociągał, 

miałam fajnych, wymagających na-

uczycieli w szkole, no i zawsze lubiłam 

literaturę. A co do tych wersji uczniów, 

to rzeczywiście mam uszkodzoną 

łękotkę w kolanie, ale z bardzo proza-

icznego powodu – po prostu źle stanę-

łam, skończyło się na wykręceniu nogi. 

Dlatego od kilku lat nie klękam w 

kościele (śmiech). A z drugiej strony 

rękę też miałam operowaną (prawą), 

ale to nie była koszykówka, tylko 

zamykanie drzwi i uderzenie o futry-

nę. 

 

Czy trudno było Pani rozstać się z 

nauczaniem wychowania fizyczne-

go? 

Nie było łatwo. Jak uczyłam tego 

przedmiotu w poprzedniej szkole to 

nie było sali gimnastycznej, więc czy 

śnieg padał, czy deszcz to dzieciaki 

były na podwórku. No, chyba, że już 

totalnie lało wtedy w szkole, na sta-

rych drewnianych schodach uczniowie 

siadali i bawiliśmy się w gry orienta-

cyjne. Trzeba było utrzymać ich w 

ciszy. A najbardziej przyciągała mnie 

ta praca na świeżym powietrzu oraz 

radość dzieci z ruchu. Nie było takich 

przypadków jak teraz, że trzy osoby 

ćwiczą, a reszta się wykręca. Pokocha-

łam to tak, że nawet jak byłam w ciąży 

to nadal ćwiczyłam z podopiecznymi. 

 

Jaki był Pani największy sukces? 

Nad tym pytaniem trzeba byłoby 

pomyśleć… Było tego trochę, jako 

nauczyciel i jako człowiek, ale tak żeby 

konkretnie powiedzieć to trudno. Jako 

sukces czasem można coś bardzo 

poważnego wybrać, a czasami coś 

bardzo błahego. Jednak pamiętam jak 

byłam w szóstej klasie, podczas doży-

nek była wystawa kwiatów i przygoto-

wano konkurs na najładniejszy bukiet. 

Wygrałam wtedy. To było ogromne 

zaskoczenie: czytają laureatów kon-

kursu i nagle pada – pani Anna Pasz-

kowska. Wszyscy zdziwieni, bo idzie 

taka chuda dziewczynka. Dostałam 

album na zdjęcia z wytłoczonymi 

liśćmi kasztanowymi oraz kasztanami 

na okładce. Do dziś mam w nim swoje 

zdjęcia posegregowane na lata.  

 

Czy była Pani dobrą uczennicą? 

Teraz się przyznać trzeba (śmiech). 

Byłam taką uczennicą, która miała 

świadectwo z paskiem, albo przynajm-

niej tak 4.5 średnia. Nie były to słabe 

oceny, ale powiem szczerze, że do 

nauki nie przykładałam się w domu. 

Działało to na takiej zasadzie: słucha-

łam uważnie na lekcjach i mi to wy-

starczało, a w domu odrobione lekcje i 

teczka rzucona. Teraz z tego, co się 

przyglądam to mój syn ma tak samo. 

 

Kto jest Pani autorytetem? 

W ostatnich czasach to autorytety są 

sprowadzone do poziomu minimalne-

go. Mówi się, że żyjemy w takim świe-

cie, w którym nie ma dla nas wzorów. 

Historia pokazuje, że kogoś, kogo się 

uważało za autorytet to tak zbrukowa-

no jakimiś artykułami prasowymi, 

materiałami wyciąganymi z przeszło-

ści. W tej chwili trudno powiedzieć, ale 

na pewno autorytetem jest nasz pa-
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wałęsa pomimo różnych historii sły-

szanych na jego temat. Teraz łatwiej 

wyciągnąć jest takie rzeczy, które 

wywołują lawinę tematów, pomówień, 

a mało mówi się o takich rzeczach 

naprawdę wartych poznania.  

 

A teraz trochę z innej beczki. Co 

chce Pani dostać pod choinkę? 

Oj, pod choinkę to ja bym chciała 

dostać, ale co? (śmiech) Chyba wyro-

słam z prezentów… Lubię kupować 

komuś. Jednak to też jest trudne, bo 

trudno jest dobrać prezenty. Kiedyś 

święta dawały inną radość. Trzeba 

było stać w kolejce żeby kupić kawę 

lub kilogram pomarańczy, które dzie-

lono pomiędzy dzieciaki po jednej 

pomarańczce, paczka mazaków roz-

parcelowana na kilkoro dzieci. Takie 

były czasy, teraz mamy wszystko, na 

co dzień. Kiedyś dostawało się jakiś 

prezent i się dreptało tak jak dzieciaki 

po komunii pokazać, co się dostało od 

Mikołaja. A dziś wszystko się stało tak 

powszednie, że nie odczuwa się magii 

świąt. 

 

Kinga Tez 


