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›› Mitologia na wesoło 

Obie klasy pierwsze zrealizowały pro-

jekt, którego celem było przedstawienie 

pt. "Mitologia na wesoło". Sztuka w 

sposób humorystyczny przedstawiała 

dzień z życia mitologicznych bogów. 18 

stycznia sztukę wystawiła klasa Ia, zaś 

dzień później - Ib. Dwie klasy świetnie 

poradziły sobie z zadaniem. Przygoto-

wały ciekawe rekwizyty oraz potrzebne 

stroje. Klasa Ia pracowała pod czujnym 

okiem pani Krystyny Matwiejczyk i pani 

Jadwigi Zdan, natomiast klasa Ib - pod 

nadzorem pani Anny Kawałko i również 

pani Jadwigi Zdan. Piątoklasiści nagro-

dzili ich gromkimi brawami.  

Olga Wojnowska  

i Aleksandra Sobotko 

›› Sukcesy sportowe naszej uczennicy! 
 

 

W minione ferie zimowe, uczennica klasy Ib, Gabriela Grzan-

ka brała udział w zawodach w snowboardzie. 

30 stycznia Gabrysia zajęła III miejsce w Zawodach w Slalo-

mie Gigancie o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk. Tydzień 

później w Zawodach w Slalomie Gigancie o Puchar Marszał-

ka Województwa Podlaskiego, uczennica naszej szkoły wy-

walczyła II lokatę. Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-

sów. 

Rafał Jurewicz 

   

OGARNIJ! 
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›› Michał Szyłak hersztem 

naszej szkoły! 
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19-401 Olecko 

W czwartkowy poranek naszą szkołę odwiedzili rycerze z dalekiej Polski, którzy 

przybyli w poszukiwaniu wśród uczniów naszej szkoły herszta i kobiety dla 

niego. Hersztem naszej szkolnej braci okazał się Michał Szyłak, zaś jego kobietą 

Magda Jachimowicz, która w pojedynku zgniotła najwięcej orzechów. Ponadto 

mogliśmy posłuchać o zwyczajach mieszczan w średniowiecznej Polsce.  

Rafał Jurewicz 

Gracze i tre-
nerzy taek-
wondo o so-
bie 
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Zima w poetyckich 
słowach 
›› str. 6 

Jan Paweł II 
czeka z na-
grodami 
›› str. 6 
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›› Sonda i kalendarium 

›› Dyskoteka walentynkowa porażką roku? 

Kiedy jest Dzień Chłopa-

ka? 

- A kto to wie... - Anonim. 

- 18 maja lub w czerwcu - 

Ola. 

- We wrześniu lub w marcu 

- Kasia. 

- Wiedziałam kiedyś, ale 

zapomniałam -  Magda. 

- Dzisiaj na pewno nie - 

Asia. 

 

7 marca - urodziny wice-

dyrektor Małgorzaty Mi-

chałowskiej, apel o Księdzu 

Janie Twardowskim 

8 marca - apel z okazji Dnia Kobiet 

21 marca - Wiosenne Dymienie Czachy 

28 marca - urodziny wicedyrektora Jarosława Kosakowskiego 

14 lutego 2011 roku odbyła się dyskoteka walentynkowa. Niestety, przyszło na 

nią niespełna 10 uczniów. Było to niezwykle zaskakujące, zwłaszcza, że informa-

cja o imprezie dotarła do przedstawicieli klas jeszcze przed feriami. Liczę na to, 

że na następną szkolną dyskotekę przybędzie więcej osób. 

Rafał Jurewicz 

›› Złota nitka w 

sztandarze 
Od kilku miesięcy uczniowie Zespołu Szkół w Olecku 

mogą wpłacać pieniądze na akcję "Złota nitka w sztan-

darze". Klasa, która wpłaci największą kwotę, pojedzie 

na wycieczkę. Poniżej przedstawiamy ranking klas 

gimnazjalnych (stan na 19.02.2011): 

Miejsce Klasa Kwota 

1 I b 90 PLN 

2 I a 71 PLN 

3 III a 35 PLN 

4 III b 21 PLN 

5 II a 20 PLN 

6 II b 18 PLN 

›› Trzecie klasy z wizytą w oleckim Zamku 
14 lutego 2011 roku klasy trzecie z powiatu oleckiego zostały zaproszone do Zespołu Szkół Tech-

nicznych na targi edukacyjne. 

W walentynkowy poranek w Zespole 

Szkół Technicznych w Olecku odbyły się 

IV Walentynkowe Dni Otwarte. Oleccy 

gimnazjaliści zebrali się w hali sporto-

wej szkoły, gdzie uczestniczyli w przygo-

towanych przez gospodarzy zabawach. 

Po obejrzeniu części artystycznej grupy 

wraz z wychowawcami i nauczycielami 

ZST udały się na zwiedzanie szkoły. W 

pracowniach informatycznych i tech-

nicznych czekali na nas nauczyciele, 

którzy zdradzali szczegóły pracy mecha-

nika samochodowego, technika budow-

lańca i technika informatyka. 

Rafał Jurewicz 

›› Dzień wiosny 
Samorząd Uczniowski naszej szkoły 

organizuje 21 marca Dzień Wiosny. Oto 

plan imprezy: 

Pierwsze trzy lekcje są prowadzone 

przez uczniów naszej szkoły, na temat 

danego przedmiotu, w porozumieniu z 

nauczycielem prowadzącym. 

Po trzech lekcjach w sali gimnastycznej 

odbędzie się Turniej klas, w którym 

gimnazjaliści będą mieli za zadanie 

przedstawić skecz, scenkę parodystycz-

ną rodem z klasy i teledysk do wybranej 

przez siebie piosenki. Ponadto odbędzie 

się też turniej wiedzy przedmiotowej i o 

statucie, a także kalambury i słowa-

klucze.  

Zapraszamy do wspólnej zabawy! 

Szczegółowe informacje znajdziecie u 

przewodniczącego i opiekuna SU. 

Rafał Jurewicz 
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›› Wiersze ks. Jana Twardowskiego 

Mrówko, ważko, biedronko 

Mrówko co nie urosłaś w czasie wieków 

ćmo od lampy do lampy 

na przełaj i najprościej 

świetliku mrugający nieznany i nieobcy 

koniku polny 

ważko nieważka 

wesoło obojętna 

biedronko nad którą zamyśliłby się  

nawet papież z policzkiem na ręku 

 

człapię po świecie jak ciężki słoń 

tak duży że nić nie rozumiem 

myślę jak uklęknąć 

i nie zadrzeć nosa do góry 

a życie nasze jednakowo 

niespokojne i malutkie 

Sprawiedliwość 

Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka,  

gdyby wszyscy byli silni jak konie  

gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miło-

ści 

gdyby każdy miał to samo 

nikt nikomu nie byłby potrzebny 

 

Dziękuje Ci że sprawiedliwość Twoja jest nierów-

nością  

to mam i to czego nie mam 

nawet to czego nie mam komu dać  

zawsze jest komuś potrzebne 

jest noc żeby był dzień 

ciemno żeby świeciła gwiazda  

jest ostatnie spotkanie i rozłąka pierwsza 

modlimy się bo inni się nie modlą 

wierzymy bo inni nie wierzą 

umieramy za tych co nie chcą umierać 

kochamy bo innym serce wychółdło 

list przybliża bo inny oddala 

nierówni potrzebują siebie 

im łatwiej zrozumieć że każdy jest dla wszystkich 

i odczytywać całość. 

Na dobranoc 

Rozgadana wiedza 

wymowna poezja 

przez radio Szopen mówić do mnie będzie 

całuję cię na dobranoc mój krzyżyku niemy 

bo milczy tylko prawda i nieszczęście 
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›› Trochę poezji 
Zamieszczone poniżej wiersze, to dzieła uczniów klasy IIb.  

Zima 
Tony śniegu przykryły brudny świat, 

szyby wymalowane przez chłodny czas. 

W bramie stanął cały świat 

i wszystko wygląda jakby zatrzymał się 

czas. 

Joanna Jachimowicz 

 

*** 
Śnieżna sukienka pani zimy 

tańczy wokół naszej niziny. 

 

Drzewa śpią pod śnieżną pierzyną, 

a pan mróz zajmuje się szybą. 

Karolina Fiećko 

 

Zima 
Puszysty śnieg nakrył dach, 

wszyscy ludzie mówią: Ach! 

Niebo szare niczym stal, 

drzewa skaczą w dal. 

 

Mróz maluje tu i tam, 

lód zaś pojawia się sam. 

Śnieżne pióra przylatują, 

za to ptaki odlatują. 

 

Bałwan uśmiecha się wesoło, 

wszystkie dzieci go malują, 

Niczym mróz kwiaty na szybach. 

Eryk Hołownia 

 

Błyskawiczna zima 
Bez zapowiedzi zapukała do nas piękna 

zima. 

Śnieg jest piękny i puszysty. 

Kiedy jest się na podwórzu,  

dookoła widać urzekający krajobraz. 

Wszędzie tańczą płatki śniegu.  

Mróz maluje kwiaty na szybach. 

Ach, jak piękna jest nasza zima! 

Magdalena Rudowicz 

 

Zima 
Biały puch otulił ziemię, 

rzeczywistość schował w siebie. 

 

Wiatr śpiewa szarą szeptu melodię, 

ogień w kominku niczym pochodnie. 

 

Mróz spaceruje po ogrodzie, 

a wiosną czekają powodzie. 

Aleksandra Normantowicz 

 

Zima 
Zaskoczyła dzisiaj zima, 

śnieg puszysty jak pierzyna. 

Wiatr skowycze, ziemia śpi. 

Mróz maluje kwiat na szybie, 

niebo szare niczym stal. 

Lód gruby, zimny i śliski, 

już w oddali słychać piski. 

Płatki tańczą, drzewa drzemią 

- tak już będzie parę chwil. 

Poczekajmy jeszcze moment,  

aż wiosna przyjdzie znowu. 

Karolina Chmielewska 

 

Biała zima 
Śnieg puszysty w okno stuka, 

mróz maluje kwiaty na szybach.  

Wesoły bałwan śmieje się do ludzi, 

bo mu się nudzi. 

Drzewa drzemią pod śnieżną pierzynką, 

bo śnieżna zima swą suknią nas przykry-

ła. 

Maria Jeglińska 

 

Zimowy sen 
Nadeszła mroźna zima, dookoła biały, 

puszysty śnieg. Drzewa drzemią, niebo 

szare, mroźne. Przezroczysty lód pokrył 

staw. Puszyste płatki śniegu spadają na 

taflę lodu. Wiatr gra swe melodie. Drze-

wa kołyszą się na prawo i na lewo. Mróz 

maluje piękne krajobrazy na szybach. 

Dawid Truchel 

 

Zawitała zima 
Zawitała zima. Śnieg pada, że nie widać 

lasów, dróg. Wiatr porywa białe płatki. 

Drzewa tańczą w prawo, w lewo. Z 

krzewów spadają puszyste płatki śniegu. 

Wszystko białe: białe drogi, białe lasy, 

łąki. Zima uwięziła wodę w rzekach na 

parę miesięcy. Pozamarzały jeziora, 

stawy. Lód jest bardzo gruby, przezro-

czysty. Mróz maluje kwiatki na szybach. 

Krzysztof Rusinek 

Zima 
Przyszła do nas zima. Śnieg biały jak 

mleko, niebo szare, zaspy śnieżne, wyso-

kie niby góry. Oddech pani w śnieżnej 

sukni zmroził wszystko wkoło. Wiatr 

zawył, śpiewają drzewa, nadają rytm - 

drzewa zimne marzną pod śnieżną 

pierzyną. Mróz maluje kwiaty na szy-

bach. Bałwan uśmiechnął się. Zima 

opowiada swoją baśń. 

Adrian Wilk 
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›› Nie należy się bać 

Kim chciał Pan zostać będąc dziec-

kiem? 

Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że 

chyba kierowcą samochodu ciężarowe-

go. 

 

Czy próbował Pan spełnić swoje 

dziecięce marzenia? 

Nie. 

 

Co spowodowało, że uprawia Pan 

sport? 

Jeżeli chodzi o zarażenie sportem, to 

chyba szkoła podstawowa, wychowanie 

fizyczne. Spodobało mi się to. Na począt-

ku była lekkoatletyka, trochę sportów 

walki przez pewien czas. Potem szkoła 

średnia, czyli zaczęły się już takie profe-

sjonalne treningi. 

  

Kto jest lub kto był Pana autoryte-

tem? 

Nie mam takich. 

 

Jak wpłynął na Pana życie osobiste i 

zawodowe sport, który Pan uprawia?

Dla osobistego nie wiem, czy miało 

znaczenie. Jeżeli chodzi o zawodowe, to 

od 17 lat jestem trenerem, instruktorem 

taekwondo. Na to poświęcam praktycz-

nie połowę aktywności powiedzmy 

zawodowej, bo tego nie można nazwać 

jako trenera zawodowo. Połowę czasu 

zabiera mi prowadzenie zajęć. Jest to 

jakby drugi zawód. Zawód połączony z 

hobby. Z tego nie da się wyżyć, więc 

trzeba to łączyć z inną pracą zawodową. 

Przy okazji jest to sposób na zarobienie. 

 

Jakie osiągnięcia sportowe ma Pan i 

Pana zawodnicy? 

Jeżeli chodzi o mnie to jest kilka medali z 

Mistrzostw Polski i zagranicznych. Nigdy 

nie byłem na pierwszym miejscu, zda-

rzały się drugie, trzecie miejsca. Nigdy 

nie stałem jakby na najwyższym po-

dium. Wśród zawodników było kilkoro 

uczestników Mistrzostw Świata, Mi-

strzostw Europy. Jeżeli chodzi o Mistrzo-

stwa Europy to 9 miejsce dziewczyna 

miała parę lat temu. A tak ogólnie co 

roku przywozimy medale z Mistrzostw 

Polski i turniejów Ogólnopolskich. Od 5 

lat z rzędu jesteśmy najlepszym klubem 

w naszym powiecie. Taki ranking pro-

wadzi Ministerstwo Sportu na podsta-

wie wyników z Mistrzostw Polski. Tur-

nieje i jakieś zawodowy z niższej rangi 

to w tym wypadku za bardzo nie są 

brane pod uwagę. Najważniejsze są 

Mistrzostwa Polski. A taka ciekawostka, 

to w sobotę było podsumowanie ubie-

głego roku. Na taką Galę Spotu Młodzie-

żowego zaproszono najlepszych zawod-

ników z naszego województwa. W 

Olsztynie jest taka gala. Marszałek 

Województwa zaprosił  sportowców, z 

Olecka było tylko 3 zawodników. Takie 

minimum to zdobycie medalu na Mi-

strzostwach Polski. Poniżej tego nikt nie 

został zaproszony. Była to gala najlep-

szych zawodników, czyli z Mistrzostw 

Świata, Mistrzostw Europy i Mistrzostw 

Polski. Była tylko i wyłącznie trójka 

zawodników od nas. Także świadczy to o 

wysokim poziomie. 

 

Jak zachęciłby Pan młodego człowie-

ka do uprawiania sportu? 

Myślę, że najprostszą rzeczą jest nie bać 

się, przyjść po prostu na zajęcia. Część 

dzieci i młodzieży czuje taki lęk, że coś 

się nie uda, nie wyjdzie, czy jakby nie 

spełnia oczekiwań trenera. Myślę, że to 

nie jest prawdą. Należy przyjść, nie bać 

się. Nikt krzywdy nie zrobi. Jak ktoś 

przyjdzie pierwszy raz na zajęcia, to nikt 

nie będzie wymagał rzeczy niemożli-

wych do wykonania. Najważniejsza 

rzecz to nie bać się, przyjść na jakiekol-

wiek zajęcia, zobaczyć jak to wygląda, 

spróbować. Na pewno nie opierać się na 

tym, co ludzie mówią, bo to czasami 

przemawia zazdrość, nie zazdrość. Jak 

coś się nie udało albo się nie spodobało, 

to czasami ktoś mówi ‘Nie idź’. Nie, 

najważniejsze jest przyjść i spróbować.  

 

Jakie ma Pan marzenia? 

Jeżeli chodzi o sportowe, to od jakiegoś 

czasu jest to start któregoś z zawodni-

ków na Igrzyskach Olimpijskich. Wierzę, 

że jest to realnie i możliwe. Byliśmy na 

Mistrzostwach Świata. Byliśmy na Mi-

strzostwach Europy. Teakwondo jest 

sportem olimpijskim. Marzeniem jest 

star, a medal to byłoby już elegancko. W 

tej chwili skupiamy się na tym, żeby 

wystartować. Takim marzeniem jest 

udać się na takie Młodzieżowe Igrzyska 

Olimpijskie. W tym roku były w Pekinie. 

Są organizowane co 4 lata. Igrzyska dla 

juniorów, czyli do lat 18. Pierwsza próba 

to wywalczenie kwalifikacji, a to nie jest 

takie łatwe. Jedynie tylko dwóch najlep-

szych z Mistrzostw Świata kwalifikuje 

się. Przykładowo na Mistrzostwa Świata 

przyjeżdża 1,5 tys. zawodników, z czego 

800 to są mężczyźni. Tak pół na pół. Z 

czego na Igrzyska jedzie 64. Reszta jest 

odsiana. Oczywiście tych zawodników 

byłoby więcej, gdyby nie kolejna bloka-

da., która jest taka, że zawodnik może 

wystartować tylko w jednej kategorii 

wagowej. Czyli nie można wysłać za-

wodników 10, tylko wybrać jednego.  

 

Dziękuję bardzo za wywiad. 

 

Olga Wojnowska 

Wywiad z trenerem i miłośnikiem taekwondo -  Tomaszem Miszczakiem.  
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›› Byłam z siebie dumna 

Ile miałaś lat, gdy zaczynałaś 

trenować taekwondo? 

Tego nawet sama nie pamiętam. 

Jednak mam w pamięci rok 

2002, więc teraz mogę powie-

dzieć, że zaczynałam w wieku 5 

lat. 

 

Kto lub co nakłoniło Cię do 

trenowania? 

Będąc dzieckiem, miałam krzy-

wy kręgosłup... Lekarz zalecił mi 

stałe trenowanie jakiegoś spor-

tu. Mama i tata przekonali mnie 

do taekwondo, ponieważ uwa-

żali to za najlepsze wyjście. 

 

Czym jest dla Ciebie taekwon-

do? 

Ciężko to opisać w kilku zda-

niach... Ale na pewno wiem, iż 

taekwondo jest czymś więcej niż 

tylko pasją. 

 

Jakie jest Twoje do tej pory 

największe osiągnięcie? 

Moim największym osiągnię-

ciem jest uzyskanie III miejsca 

na Mistrzostwach Polski oraz 

dostanie się do Kadry Polskiej. 

 

Co czułaś, stojąc na podium i 

odbierając brązowy medal? 

Nie jestem osobą lubiącą się 

chwalić, Jednak wtedy byłam z 

siebie naprawdę dumna. 

 

Czy w przyszłości chciałabyś 

przekazywać swoją pasję 

innym? 

Tak, bardzo. Moim zdaniem 

trenując taekwondo jest się 

spokojniejszym. Ten sport 

redukuje agresję człowieka w 

stosunku do innych. 

 

Co chciałabyś osiągnąć, aby 

czuć się spełniona? 

To wysokie progi, ale ogromnie 

chciałabym kiedyś wziąć udział 

w Igrzyskach Olimpijskich oraz 

osiągnąć I miejsce w taekwon-

do. Myślę, że to byłoby zwień-

czenie lat moich treningów i 

wysiłku włożonego w ten sport. 

 

Kinga Anna Tez 

Wywiad z brązową medalistką Mistrzostw Polski w taekwondo -  Justyną Miszczak.  

›› Sport w szkole 
Osiągnięcia naszych uczniów w X Halowych 

Mistrzostwach Powiatu Oleckiego w Lekkiej 

Atletyce: 

Bieg dziewcząt na 300 m: 

 I miejsce : Żaneta Stawicka, 

 III miejsce: Magda Jachimowicz. 

Bieg chłopców na 25 m: 

 II miejsce: Adrian Wilk. 

Bieg chłopców na 800 m: 

 III miejsce: Jakub Rekuć. 

Piłka lekarska dziewcząt: 

 III miejsce: Joanna Jachimowicz. 

Piłka lekarska chłopców: 

 I miejsce: Adrian Wilk, 

 II miejsce: Wojciech Słomski. 

Weronika Kasprzak 
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›› Konkurs o JP2 - etap II 
24. Jakie funkcje pełnili: a) Stanisław Dziwisz, b) Piero Mari-

ni, c) Arturo Mari? 

25. Wymień co najmiej 3 rodzaje papieskich dokumentów. 

26. Połącz daty z odpowiadającymi im wydarzeniami 

27. Jakiego koloru atramentu używał Jan Paweł II, podpisu-

jąc swe Encykliki? 

28. Gdzie znajduje się letnia rezydencja Jana Pawła II? 

29. Podaj nazwy pierwszej i ostatniej encykliki Jana Pawła II. 

30. Uzupełnij zdania odpowiednimi liczbami: 

Jan Paweł II był _____ następcą św. Piotra. 

Pontyfikat Jana Pawła II trwał ____ lat. 

Jan Paweł II odbył ______ pielgrzymki zagraniczne. 

Odwiedził _______ miast i miejscowości. 

Do Polski przybył _____ razy. 

Napisał _____ encyklik. 

Kanonizował ______ osób. 

Jan Paweł II zmarł w _______ dniu swojego pontyfikatu. 

31. Wymień 3 polskie uczelnie, które nadały papieżowi 

doktorat Honoris Causa. 

32. Wymień 4 polskich świętych kanonizowanych przez Jana 

Pawła I. 

33. Podaj dokładną datę i godzinę śmierci papieża. 

34. Na placu św. Piotra, w piątek 8  IV 2005 r., odprawiono 

uroczystą mszę świętą pogrzebową, którą koncelebrowa-

li, po łacinie i po włosku, kardynałowie wraz patriarcha-

mi katolickich Kościołów wschodnich. Kto przewodniczył 

koncelebrze? 

35. Gdzie został pochowany Jan Paweł Wielki? 

Michał Janiszewski 

21 I -  1 II 1979 
Ustanowienie przez papieża Światowych Dni 

Młodzieży 

18 XI - 1 XII 

1986 

ustanowienie przez papieża Światowego 

Dnia Chorego z wyznaczeniem jego obcho-

dów na 11 II  

28 VII1993 
Jan Paweł II udziela w Wielką Niedzielę 

milczącego błogosławieństwa  Urbi et Orbi 

2-10 IV 1979 VIII pielgrzymka do Polski 

13 V 1981 
pierwsza podróż zagraniczna papieża do 

Dominikany, Meksyku i na Wyspy Bahama 

31 III 1985 
podróż na Daleki Wschód i do Oceanii trwa-

jąca 13 dni, 6 godzin i 15 minut 

13 V 1992 
Ali Agca strzela do papieża na Placu św. 

Piotra w Rzymie 

16-19 VII 2002 Pierwsza pielgrzymka do Polski 

27 III 2000 
papież podpisuje konkordat między Stolicą 

Apostolską a Polską 


