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›› Podsumowanie roku pracy Samorządu 

Jestem zadowolony z pracy Samorządu Uczniowskiego w 

tym roku. Nastąpił ogromny przełom w poro wnaniu do lat 

ubiegłych. Jest to zasługa wielu ludzi, w tym p. Michała Ja-

niszewskiego, kto ry zawsze wspierał nasze inicjatywy. 

Pragnę serdecznie podziękowac  wszystkim, kto rzy przy-

czynili się do tego, z e często słyszę pozytywne opinie na te-

mat pracy w tym roku. Liczę na to, z e następny Samorząd 

nie zaprzepas ci tego, na co pracowalis my przez cały rok. 

Zorganizowalis my naprawdę wiele imprez, z czego jedna—

Dzien  Wiosny—na pewno zostanie na długo zapamiętana. 

Cieszę się, z e tego dnia do zabawy włączyli się ro wniez  na-

uczyciele.  

Po raz kolejny dziękuję wszystkim, a przyszłemu Samorzą-

dowi z yczę powodzenia! 

Rafał Jurewicz 

- Przewodniczący  

Samorządu Uczniowskiego  
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›› Sonda 

Jak oceniasz pracę Samorządu Uczniowskiego w tym roku 

szkolnym? 

Fantastycznie. Obiektywne podejs cie do swoich obowiązko w. Miła 

redakcja, fantastyczne dziewczyny. Super! - Eliza 

Bardzo dobrze, poniewaz  są dobrzy. - Krystian  

W tym roku szkolnym Samorząd zrobił bardzo dobrą robotę. Reak-

tywował gazetkę, zorganizował dzien  wiosny, doprowadził do 

uruchomienia radiowęzła (czekamy na otwarcie!!). Nie mam więk-

szych zastrzez en . - Michał 

Nie interesuje mnie to. - Damian 

Bardzo zła, bo nic nie robią. - Mariusz 

Dobrze, znam szefa samorządu i jest dobrze. - Krystian 

Dobrze, poniewaz  było widac  efekty pracy. - A. Kawałko 

›› Kalendarium 
22 czerwca - urodziny nauczycielki Małgo-

rzaty Truchan. Z yczymy wszystkiego najlep-

szego! 

17 czerwca - Festyn Rodzinny. 

22 czerwca - zakon czenie roku szkolnego.  

23 czerwca - Boz e Ciało. Zapraszamy do 

procesji! 

Olga Wojnowska 

›› Apel 3 maja 
29 maja 2011 r. nasza szkoła, tak jak inne szkoły w Pol-

sce, na swo j sposo b spro bowała uczcic  220. rocznicę 

uchwalenia Konstytucji 3 maja. Klasa II b oraz Jakub 

Rekuc  z III b pod opieka Pani Jadwigi Zdan w z artobliwej 

formie starali się przypomniec  nam najwaz niejsze fakty 

dotyczące pierwszej konstytucji w Europie. Akademia 

rozpoczęła się ods piewaniem polskiego hymnu narodo-

wego, po czym aktorzy odgrywali scenę ze szkolnego 

korytarza, kiedy pro bowali przypomniec  sobie wiadomo-

s ci na zbliz ającą się kartko wkę na temat Konstytucji 3 

maja. Apel zakon czył się przemową dyrekcji. 

Kinga Anna Tez i Olga Wojnowska 

›› Szkolna Liga LA SZS 
Na obiektach MOSiRu odbyła się 

Szkolna Liga LA SZS, kto ra jest 

eliminacją do mistrzostw woje-

wo dztwa. Na zawody zgłosiły się 

tylko 2 szkoły gimnazjalne oraz 

szkoły s rednie, kto re rywalizowały 

między sobą. Nasze gimnazjum 

reprezentowało 17 ucznio w. Naj-

lepsze osiągnięcia naszych zawod-

niko w to: 

1 miejsce sztafety dziewcząt 4x100 

m 

1 miejsce Kingi Tez na 100m 

1 miejsce Z anety Stawickiej w 

pchnięciu kulą 

2 miejsce - sztafeta chłopco w 

4x100m 

2 miejsce - Rekuc  Jakub na 100m 

2 miejsce - Wilk Rafał w pchnięciu 

kulą 

2 miejsce - Kowalczuk Marcin w 

rzucie oszczepem 

3 miejsce- Gramacka Monika w 

skoku w dal 

3 miejsce - Filip Janicki na 300m 

3 miejsce - Hołownia Eryk w 

pchnięciu kulą 

Weronika Kasprzak 
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›› Egzaminy gimnazjalne i testy kompeten-

cji 

27, 28 oraz 29 kwietnia uczniowie 

naszej szkoły zmagali się z testami 

kompetencji. Pierwszego dnia wszyscy 

pisali częs c  humanistyczną, natomiast w 

czwartek czekała na nas częs c  matema-

tyczno-przyrodnicza. Z testo w języko-

wych, kto re pisane były w piątek zwol-

nieni byli pierwszoklasis ci.  

Trzecioklasis ci mieli trudniejsze zada-

nie, gdyz  rozwiązywali testy egzamina-

cyjne. Były one o tyle waz niejsze, ze ich 

wyniki rzutują na przyszłos c  naszych 

absolwento w. 

Dowiedzmy się, co mys lą o testach nasi 

uczniowie... 

Tegoroczne testy gimnazjalne nie były 

ani łatwe ani trudne. Najbardziej zasko-

czył mnie (zapewne i wiele innych oso b) 

egzamin humanistyczny. Znajdowało się 

w nim duz o zagadnien  dotyczących 

historii. Osobis cie nie nastawiam się na 

specjalnie dobre wyniki. - Mateusz 

Sadłowski 

Naszym zdaniem testy kompetencji są 

zbyt drogie, a jez eli nasza szkoła chce 

sprawdzic  wiedzę ucznio w to niech w 

nich zainwestuje. Szkoda kasy. - Uczen-

nice II a 

Moim zdaniem testy były dosyc  trudne, 

ale podobały mi się. Najtrudniejsze 

zadania były z matematyki. - Marcelina 

Wyrwińska 

Kinga Anna Tez i Olga Wojnowska 
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›› Na tropach historii naszego miasta 
9.06.2011 r. o godz. 9:00 klasy: II 

b i III a z Gimnazjum nr 1 w Olec-

ku pod opieką Pan : Małgorzaty 

Truchan i Agnieszki Kopyckiej 

oraz Pana Jarosława Bagien skiego 

wybrały się na wycieczkę do 

oleckich muzeo w. W pierwszej 

kolejnos ci dotarlis my do Oleckiej 

Izby Historycznej znajdującej się 

w parku. Na miejscu wygodnie 

usiedlis my, aby wysłuchac  histo-

rii Olecka opowiedzianej przez 

Panią Elizę Ptaszyn ską. Woko ł 

nas było mno stwo interesujących 

przedmioto w, kto re przykuwały 

wzrok. Nie wszyscy mieli ochotę 

na słuchanie, jednak znaczna 

częs c  ucznio w robiła to z wielkim 

zainteresowaniem, a nawet odpo-

wiadała na zadawane pytania. 

Historia, kto rą moglis my usłyszec  

była bowiem naprawdę interesu-

jąca. Na koniec przeszlis my się po 

salach, by obejrzec  ro z ne doku-

menty, poczto wki, dawne stroje 

mieszkan co w tego regionu i inne 

eksponaty oraz wystawę pos wię-

coną Czesławowi Miłoszowi. 

Bogaci w nową wiedzę udalis my 

się do Zespołu Szko ł Technicz-

nych, w kto rej to szkole mies ci się 

Regionalna Izba Pamięci. To miej-

sce było znacznie większe i  znaj-

dowało się w nim duz o ciekawych 

eksponato w pochodzących z 

Olecka i okolic. W jednym z po-

mieszczen  widzielis my przykłady 

broni, naboje, granaty, hełmy i 

mundury z ołnierzy. W gło wnej 

sali podziwialis my przedmioty 

pochodzące z dawnej kuchni czy 

pralni. O istnieniu i funkcjach 

niekto rych z nich w ogo le nie 

mielis my pojęcia. W trzeciej izbie 

moglis my obejrzec  serwetki, 

poduszki, małe lalki w strojach 

ludowych, dyby, zdjęcia oraz  

przedmioty pochodzące z poczty, 

kto ra funkcjonowała od początku 

powstania naszego miasta. Nie-

stety, nie moglis my obejrzec  wy-

stawy pos więconej harcerstwu, 

gdyz  była ona chwilowo nieczyn-

na. Na zakon czenie usłyszelis my 

niezwykle ciekawą historię o 

Białej Damie, kto rą moz na spo-

tkac  w zamku oraz dowiedzieli-

s my się, jaka jest przyczyna uto-

nięc  w naszym jeziorze.  

Podsumowując, muszę powie-

dziec , z e warto było, mimo upału, 

udac  się na tak ciekawą wyciecz-

kę. Bardzo z ałuję, z e nie moglis my 

byc  w tych miejscach dłuz ej. Na 

szczęs cie wakacje są juz  blisko, 

dlatego jes li ktos  nigdzie nie wy-

jez dz a, to polecam zajrzec  do 

naszych oleckich muzeo w. Na-

prawdę warto! 

Aleksandra Normantowicz 
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›› Druga klasa o historii pisma 
W biez ącym roku szkolnym ucz-

niowie klas drugich realizowali 

projekty gimnazjalne na wybrane 

przez siebie tematy. Jako pierw-

sza efekty swojej pracy zaprezen-

towała przygotowywana przez 

Panie: Agnieszkę Annę Kopycką i 

Małgorzatę Truchan grupa w 

składzie: Karolina Szruba z kl. II a 

oraz Paulina Stawicka, Krystian 

Sak, Krzysztof Rusinek, Dawid 

Truchel i Adrian Wilk z klasy II b. 

Uczniowie ci mieli za zadanie 

odpowiedziec  na pytanie: Jak 

ludzie utrwalali swoje mys li na 

pis mie na przestrzeni wieko w? W 

tym celu wyszukali oni informa-

cje na temat dziejo w pisma i hi-

storii ksiąz ki oraz zredagowali na 

ich podstawie notatki. Opro cz 

tego przygotowali prezentacje 

multimedialne oraz wykonali 

liczne eksponaty. Do najwaz niej-

szych z nich moz na zaliczyc : hie-

roglify, tablice z pismem klino-

wym, tablicę woskową z pismem, 

ostrakony, rylce, pismo węzełko-

we. Jednej z uczestniczek projek-

tu – Paulinie Stawickiej - udało 

się nawiązac  kontakt z Muzeum 

Papiernictwa w Dusznikach Zdro-

ju, kto re przekazało nam papier 

czerpany z wtopionymi ros linami, 

papier ze znakiem wodnym, celu-

lozę, zdjęcie sita do czerpania 

papieru oraz folder o muzeum.  

Opracowane materiały umiesz-

czone zostały na wystawie w sali 

211. Tam tez  01.06.2011 r. na 

szo stej godzinie lekcyjnej odbyła 

się prezentacja, w kto rej uczestni-

czyli Dyrektorzy szkoły: Pan 

Stanisław Kopycki i Pan Jarosław 

Kosakowski oraz Pani Dyrektor 

Małgorzata Michałowska, Panie: 

Jadwiga Zdan – szkolna koordy-

nator projekto w gimnazjalnych, 

opiekunki projektu: Agnieszka 

Anna Kopycka i Małgorzata Tru-

chan oraz uczniowie klas: I a, II a i 

II b. 

W pierwszej częs ci gos cie zapo-

znali się z prezentacjami multi-

medialnymi, w drugiej mogli 

obejrzec  eksponaty i zapoznac  się  

z zamieszczonymi na wystawie 

informacjami. Wystawę tę będą 

mogli obejrzec  tez  uczniowie 

wszystkich klas szkoły podstawo-

wej i gimnazjum pod opieką nau-

czycieli, do czego serdecznie 

zachęcamy. Warto z tej okazji 

skorzystac , gdyz  eksponaty są 

nietuzinkowe, nie moz na ich 

kupic  w sklepie, nie są produko-

wane masowo. Wymagały one  

od młodziez y duz ej wiedzy oraz 

wyobraz ni, cierpliwos ci  i spraw-

nos ci manualnych, by wykorzy-

stac  ją w praktyce i to, co wyczy-

tali w internecie czy w ksiąz kach 

przełoz yc  na konkretny, nieuz y-

wany od wieko w przedmiot. Dla 

realizatoro w projektu było to 

ogromne wyzwanie, ale sprostali 

mu. Była to tez  niezwykła podro z  

w czasie – od staroz ytnos ci po 

wspo łczesnos c . Dzięki niej ucz-

niowie mogli się dowiedziec , jak 

kształtowało się pismo, kto rym 

posługujemy się dzis , jakie były 

narzędzia i materiały do zapisy-

wania mys li.  Praca ta us wiadomi-

ła tez  uczniom, z e jez eli się chce, 

moz na osiągnąc  cel i czerpac  z 

tego satysfakcję, poza tym pozwo-

liła docenic  osiągnięcia cywiliza-

cyjne, dzięki kto rym sztuka pisa-

nia nie jest juz  tajemną sztuką, 

pisanie nie jest juz  tak mozolne, a 

ksiąz ek nie trzeba przepisywac  

ręcznie i przykuwac  łan cuchami 

do stołu. Jest dostępna dla 

wszystkich, obys my tylko chcieli 

z tego dobrodziejstwa korzystac  i 

potrafili to docenic .  

Agnieszka Anna Kopycka 
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›› Martwimy się waszymi niepowodzeniami 
Co Pan sądzi o pracy Samorzą-

du Uczniowskiego i jakby go 

Pan ocenił w skali od 1 do 10?  

Samorząd Uczniowski pracuje w 

tym roku szkolnym bardzo pręz -

nie. Uczniowie w nim działający 

zgłaszają wiele inicjatyw, kto re 

wdraz ane są w z ycie szkoły. Na 

spotkaniach z Samorządu Ucz-

niowskiego zawsze jest rzeczowa 

dyskusja i wnioski, kto re s wiad-

czą o bardzo dobrym przygoto-

waniu się gimnazjalisto w do 

rozmowy z dyrekcją. Oceniam 

pracę Samorządu Uczniowskiego 

w tym roku szkolnym na 9 w skali 

1 - 10.  

Ile lat zajmuje Pan stanowisko 

dyrektora? 

Stanowisko dyrektora zajmuję od 

1999 r. Przez pierwsze 6 lat, gdy 

Szkoła Podstawowa nr 4 i Gimna-

zjum nr 1 były odrębnymi szkoła-

mi pełniłem funkcję dyrektora 

gimnazjum. Gimnazjum zakłada-

łem od podstaw. Od 1 wrzes nia 

2005 r. jestem dyrektorem Ze-

społu Szko ł w Olecku. 

Jak się Pan czuje w tej posadzie 

i Co sprawia Panu w tym naj-

większą radość?  

Do objęcia stanowiska dyrektora 

szkoły nikt nikogo nie zmusza. 

Jes li ktos  chce pełnic  taką funkcję 

moz e brac  udział w konkursie na 

to stanowisko. Ja brałem udział w 

dwo ch takich konkursach. Naj-

więcej rados ci sprawiają mi osią-

gnięcia ucznio w i nauczycieli. 

Cieszą mnie tez  osiągnięcia, kto re 

są wynikiem poradzenia, pokony-

wania, przezwycięz enia swoich 

trudnos ci, problemo w, słabych 

stron. Przykładami są uczniowie, 

kto rym niewiodło się z pewnych 

przyczyn a zaczynają od pewnego 

momentu dobrze się uczyc  i za-

chowywac . Takie zdarzenia takz e 

sprawiają duz o rados ci.  

Czego Pan nie lubi, a co lubi w 

swojej pracy? 

W swojej pracy lubię bardzo 

między innymi kreatywnos c  

nauczycieli i ucznio w, profesjona-

lizm w tym, za co się jest odpo-

wiedzialnym, sukcesy (duz e i 

małe ucznio w i nauczycieli). 

Ostatnio bardzo lubię odkrywac  

two rczos c  naszego patrona księ-

dza Jana Twardowskiego. Staram 

się kaz dego dnia przeczytac  cho-

ciaz by malutki fragmencik z jego 

wspaniałych przemys len . Cieszę 

się, z e nasza społecznos c  szkolna 

(uczniowie, nauczyciele i rodzice) 

dokonała moim zdaniem tak 

mądrego i trafnego wyboru. Kto 

pozna bliz ej tę postac  moz e się 

duz o nauczyc  w bardzo przystęp-

ny sposo b o wielu trudnych spra-

wach egzystencji ludzkiej w XX i 

XXI wieku. Twardowski potrafił 

takz e miec  zaskakująco inne 

spojrzenie na wydawałoby się 

oczywiste i od dawna ustalone 

zasady panujące w społeczen -

stwie, czy tez  np. w relacjach 

miedzy dwojgiem ludzi. Czego nie 

lubię? - nie lubię partactwa, leni-

stwa, bylejakos ci.  

Oprócz pełnienia funkcji dy-

rektora szkoła, uczył Pan histo-

rii. Jeśli musiałby Pan wybrać 

między tymi dwoma funkcjami 

to którą by Pan wybrał? 

Wybo r ten jest juz  dokonany. Jes li 
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miał ro wniez  dzięcioł (Kamil 

Fiedorowicz). Nie był on w stanie 

policzyc  kropek na sukience bie-

dronki (Pauliny Stawickiej), więc 

doszedł do wniosku, ze powinien 

udac  się na lekcje matematyki do 

sowy. Całos c  zakon czyła piosenka 

"Poz egnanie z bajką" i z yczenia 

dla malucho w z okazji zbliz ające-

go się Dnia Dziecka. Rolę narrato-

ra spajającego wiersze w spo jną 

całos c  pełniły: Karolina Fiec ko i 

Aleksandra Normantowicz. 

Przedstawienie podobało się 

dzieciom, mamy więc nadzieję, z e 

znajdą się inni chętni, kto rzy 

spro bują swoich sił aktorskich 

przed tą lub inną widownią, bo-

wiem artysto w u nas z pewnos cią 

nie brakuje. 

Agnieszka Anna Kopycka 
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›› Zwierzaki odwiedziły dzieci z zerówek 

31.05.2011 r. w s wietlicy szkolnej 

uczniowie klasy II b gimnazjum 

pod opieką pan : Małgorzaty Tru-

chan i Agnieszki Anny Kopyckiej 

zaprezentowali swoim młodszym 

kolegom z zero wek przedstawie-

nie na podstawie wierszy dla 

dzieci. Przybyłych – Panie: Wice-

dyrektor Małgorzatę Michałow-

ska, Agnieszkę Krassowską, Annę 

Sitko, Magdalenę Szlaszyn ską 

oraz dzieci przywitał Patryk Fie-

dorowicz. Przedstawienie rozpo-

częła zas  parada wszystkich bo-

hatero w w rytm piosenki 

"Witajcie w naszej bajce", następ-

nie odegrane zostały scenki, kto re 

na co dzien  moz emy zaobserwo-

wac  na szkolnych korytarzach czy 

w klasach - Kłamczucha (Karolina 

Chmielewska) pro bowała robic  

wszystko, by starszy pan (Hubert 

Sommer) uwierzył w opowiadane 

przez nią absurdalne historie, zas  

Skarz ypyta (Maria Jeglin ska) 

skwapliwie wyliczała mu grzeszki 

innych. Po nich na scenę dumnie 

wkroczyła kwoka – Magda Rudo-

wicz, kto ra najbardziej spodobała 

się maluchom. Zaprosiła ona 

gos ci, „by nauczyc  ich grzeczno-

s ci”, chociaz  ekspertem w tej 

kwestii z pewnos cią nie była. 

Pierwszy, zgodnie z wersja lite-

racką, wszedł osioł – Mateusz 

Domasik, a za nim kolejne zwie-

rzęta: krowa (Filip Janicki), s wi-

nia (Damian Rogało) oraz baran 

(Kacper Karniej), kto ry tak nie-

zdarnie, z woli poety, siadł na 

grzędzie, z e ta „pękła”, co tak 

bardzo rozbawiło młodą publicz-

nos c , z e kwoka ze swoją kwestią 

musiała chwilę poczekac . Dzięki 

temu zaproszeni przez nią gos cie 

mogli nieco dłuz ej posiedziec , 

nim rozzłoszczona ich zachowa-

niem gospodyni przepędziła 

przybyłych miotłą, po czym sama 

zeszła ze sceny. Jej miejsce zajęli 

kolejni przybysze: Kaczka Dzi-

waczka (Dawid Truchel), z aba 

(Adrian Wilk) i goniący ją bocian 

(Krzysztof Rusinek). Poruszali sie 

oni w rytm s piewanej przez pu-

blicznos c  piosenki "Kaczka Dzi-

waczka". Tuz  po nich przed wi-

downią pojawił się Kotek Czys cio-

szek (Joanna Jachimowicz). 

Wdzięcząc się do dzieci i wyciąga-

jąc się na ławie, pro bował przeko-

nac  maluchy do dbania o czy-

stos c . Chwilę potem w pazury 

futrzaka i w oko siedzącej na 

widowni Pani Wicedyrektor wpa-

dła myszka (Eryk Hołownia). Na 

szczęs cie,  udało się jej bezpiecz-

nie ustąpic  miejsca kolejnym 

bohaterom, tym razem mieszkan -

com nurto w rzecznych – sumowi 

(Michałowi Dzienisiewiczowi) i 

linowi (Krystianowi Sakowi). 

Okazało się, z e znany w całej 

Wis le matematyk nie mo gł roz-

wiązac  zadania, z kto rym przybył 

do niego lin. Kłopoty z liczeniem 
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zdecydowałem się na pełnienie 

funkcji dyrektora oznacza to, z e 

wolę zajmowac  to stanowisko. 

Jednakz e chcę tez  podkres lic , z e 

dyrektorem się bywa przez czas 

kro tszy lub dłuz szy a nauczycie-

lem się jest przez całe z ycie.  

Co zmieniłby Pan w naszej 

szkole?  

W naszej szkole chciałbym mię-

dzy innymi zmienic : wyposaz enie 

sal lekcyjnych na lepsze, nowo-

czes niejsze; elewację i okna na 

nowe (szczego lnie od strony 

boiska); wprowadzic  dziennik 

elektroniczny w częs ci dotyczącej 

ocen (oczywis cie za zgodą Rady 

Pedagogicznej i rodzico w). Dzien-

nik ten funkcjonowałby na zasa-

dzie moz liwos ci pełnego wglądu 

do ocen i frekwencji ucznia przez 

rodzico w. Chciałbym takz e aby 

wspo łpraca między szkołą i rodzi-

cami układała się tak, aby wpły-

wała na lepszy rozwo j 

(wykorzystanie potencjału) 

ucznio w. Mys lę takz e o wzbogace-

niu naszej szkoły w pracownię 

językową. Pan Dyrektor Kosa-

kowski i Pani Katarzyna Fiec ko 

starają się pozyskac  fundusze na 

kolejne zajęcia pozalekcyjne. 

Najwaz niejszą jednak sprawą dla 

dyrektora i wszystkich nauczycie-

li jest poszukiwanie sposobu na 

jak najlepsze zmotywowanie 

naszych podopiecznych, czyli Was 

ucznio w do rozwijania się na 

miarę swoich potencjało w 

(moz liwos ci). Chcielibys my aby-

s cie wychodzili z naszej szkoły 

przygotowani moz liwie najlepiej 

do czekającej Was "za progiem 

naszej szkoły" dorosłos ci. 

Czy jest Pan dumny z osiągnięć 

naszych uczniów?  

Osiągnięcia naszych ucznio w i 

nauczycieli przynoszą mi duz o 

rados ci. Przykładami są w tym 

roku szkolnym uczniowie, kto rzy 

osiągnęli tytuł laureata w konkur-

sach przedmiotowych z matema-

tyki, j. polskiego, j. angielskiego, 

historii. W sporcie odnosilis cie 

takz e wiele sukceso w, w tym 

mistrzostwo wojewo dztwa. Ucz-

niowie klas młodszych SP 4 takz e 

mogą byc  dumni ze swojej posta-

wy. Wspo lne praca nauczycieli, 

ucznio w i rodzico w daje włas nie 

takie piękne rezultaty. Dumny 

jestem takz e z powodzenia na-

szych ucznio w w swoim juz  doro-

słym z yciu. Nauczycieli cieszą 

udane losy z yciowe naszych ab-

solwento w (w szerokim tego 

słowa znaczeniu). Martwimy się 

waszymi niepowodzeniami i w 

pewien sposo b jest to i nasze 

niepowodzenie. Realizujcie się 

więc w z yciu jak najpełniej dla 

siebie i innych. Ksiądz Jan powie-

działby: "Realizujemy się najle-

piej, jes li potrafimy z yc  dla in-

nych". 

Rozmawiała Olga Wojnowska 

›› Spotkanie z leśnikiem 
W czwartek - 28 kwietnia 

2011 roku - nasza szkoła 

gos ciła pracownika Nadle-

s nictwa Olecko – p .Piotra 

Wydrę. Uczniowie klasy 

III a pod opieką Pana 

Jarosława Bagien skiego 

wraz z grupą Pani Elz biety 

Sko rkiewicz mieli okazję 

wysłuchac  wykładu na 

temat otaczającego nas 

s rodowiska przyrodnicze-

go. Wspo lnie z panem 

les nikiem omo wilis my 

wiele gatunko w zwierząt.  

Dowiedzielis my się takz e 

o tym, z e nie nalez y do-

karmiac  kaczek w okresie 

zimowym, poniewaz  wy-

rządzamy w ten sposo b 

krzywdę tym ptakom, 

dlatego, z e powinny one 

odlatywac  do ciepłych 

krajo w w poszukiwania 

pokarmu.  

Katarzyna Kiejdo 
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›› Fotorelacja z balu absolwentów 
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