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›› Ku refleksji w Nowym Roku 

Dziecko: Dlaczego w dzień  słoń ce s wie-

ci? 

Bo g: By w jego s wietle ls ńił us miech 

dzieci 

Dziecko: A gdybym długo płakał, czy 

słoń ce zgas ńie? 

Bo g: Zdąz ę Cię pocieszyc , by ńie było tak 

włas ńie. 

Dziecko: A dlaczego są gwiazdy w ńocy 

ńa ńiebie? 

Bo g: Kaz da z ńich to list, z e bardzo 

kocham ciebie. 

Dziecko: A dlaczego są cztery pory roku? 

Bo g: Bys  czuł, z e s wiat się zmieńia, a ja 

trwam przy Twoim boku. 

Dziecko: A dlaczego muszę rańo pic  

mleko? 

Bo g: Bys  miał siłę po js c  ze mńą daleko. 

Dziecko: To dlaczego muszę jeszcze jes c ? 

Bo g: Bys  miał siłę is c  dzielńie, ńawet gdy 

jest deszcz. 

Dziecko: A dlaczego czasem deszcz 

pada? 

Bo g: Aby orzez wic  drzewa i rzekom ńurt 

ńadac . 

Dziecko: A po co są rzeki i morza? 

Bo g: Bys  patrzył ńa ńie i marzył o prze-

stworzach. 

Dziecko: A dlaczego kaz dy ma jakies  

marzeńia? 

Bo g: Dlatego, by je spełńiac  i przez to się 

zmieńiac . 

Dziecko: A jak to, o czym marzę, ńigdy 

się ńie stańie? 

Bo g: Jes li masz je w sercu, cos  lepszego 

dostańiesz. 

Dziecko: A dlaczego czasami jest mi 

bardzo smutńo? 

Bo g: Z ebys  uczył się ufac , z e cud stańie 

się jutro. 

Dziecko: A czemu dzieci są czasem 

ńiegrzeczńe? 

Bo g: O to spytaj sam siebie, jeszcze dzis , 

końieczńie. 

Dziecko: A gdybym rozbił wazoń, prze-

stańiesz mńie kochac ? 

Bo g: Gdybys  rozbił ich tysiąc mo głbym 

raz zaszlochac , ale kochałbym Cię ńadal. 

Dziecko: Jak to?! A dlaczego?! 

Bo g: Musisz mi uwierzyc , ńie ma ńic 

takiego, co mogłoby mńie do Ciebie 

zrazic . 

Dziecko: A gdybym Ci uciekł, mo głbys   

się obrazic ? 

Bo g: Byłoby mi przykro, ale zńalazłbym 

Cię. 

Dziecko: Naprawdę?! Szukałbys ?! Skąd 

wiedziałbys  gdzie? 

Bo g: Jestem Bogiem, wiem wszystko. I w 

całej ludzkos ci krzyz ują się ńitki mojej 

miłos ci. Po ńitce cię zńajdę. Sam cię z 

ńiej utkałem i przed początkiem czasu 

juz  cię dobrze zńałem. 

Dziecko: Jak to „mńie utkałes ”, kiedy to 

zrobiłes ? 

Bo g: Oj, to  było dawńo, kochałem cię 

wczes ńiej ńiz  się urodziłes . 

Dziecko: I będziesz mńie kochac  tak juz  

ńa zawsze? 

Bo g: Tak, a Ty się us miechaj, by było 

ńam jas ńiej. 

›› Życzenia świąteczne 
Jezu ńa siańku złoz ońy, 

Kto remu hołd dały bydlęta 

Racz przyjąc  ńasze ukłońy, 

Kto re ńiesiemy ńa S więta. 

Daj odbyc  Gwiazdkę wesoło, 

Wszystkim co sercu są mili. 

Spraw by kochańi wokoło 

Przyszły rok w szczęs ciu spędzili. 

Niech więc teń czas Boz ego Naro-

dzeńia stańie się dla ńas wszyst-

kich czasem pełńym Miłos ci, 

kto ra ogrzeje ńasze serca swoim 

blaskiem i zapłońie w ńas ńa 

ńowo. Tak jak Bo g, tak i my 

chciejmy ńarodzic  się z miłos ci 

dla siebie i dla ińńych. 

 

Dyrekcji, Radzie Peda-

gogiczńej, Admińistra-

cji, Obsłudze, Dzie-

ciom,  Młodziez y Gim-

ńazjalńej. 
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›› Kalendarium 

22 grudńia - S wiąteczńy apel 

5 styczńia - Urodzińy pańi Wiesławy Stańkońo-

wicz 

Z yczymy wszystkiego ńajlepszego! :) 

Olga Wojnowska 

›› Wybory do ORM 

1 6 grudńia 2001 w Zespole Szko ł w Olecku odby-

ły się wybory do Oleckiej Rady Młodziez owej. 

Kańdydowało dwoje uczńio w: Łukasz Metelski i Olga 

Wojńowska. Uczńiowie głosowali ńa pierwszych 

trzech lekcjach w szkolńej bibliotece. Wyboro w dopil-

ńowała komisja w składzie: Martyńa Olszewska, Pauli-

ńa Maciejewska, Aleksańdra Witańowska, Kińga Pio-

trowska, Katarzyńa Wo jtowicz i Zuzańńa S luz yń ska. 

Nad całos cią czuwała pańi Jadwiga Zdań i Jarosław 

Bagień ski. Wybrańy przez młodziez  uczeń  będzie 

ńastępcą Rafała Jurewicza.  

Chciałabym podziękowac  za wszystkie oddańe ńa 

mńie głosy. 

Olga Wojnowska 
6 grudńia w ńaszym gimńazjum krąz ył Mikołaj 

z pomocńicami. Zawitał do wszystkich klas i 

rozdawał ciekawe prezeńty. Dla ńajgrzeczńiej-

szych uczńio w podarował czekolady,  a tym 

mńiej grzeczńym ro zgi. Ale ńasz Mikołaj ńie 

był taki okrutńy i ńiegrzeczńi ro wńiez  dostali 

słodki upomińek. Mikołaj zapewńił tez  ńas, z e 

za rok ro wńiez  pojawi się w ńaszej szkole.  

Martyna Olszewska 

›› Mikołaj wraz 

z obstawą 
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›› Pośpiewajmy razem 

Gore gwiazda Jezusowi 

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku 

Jo zef z Pańńą asystują przy boku, przy boku 

 

Refreń: 

Hejz e ińo dyńa, dyńa, ńarodził się Bo g dziecińa 

W Betlejem, w Betlejem 

Hejz e ińo dyńa, dyńa, ńarodził się Bo g dziecińa 

W Betlejem, w Betlejem 

 

Wo ł i osioł w parze słuz ą przy z łobie, przy z łobie 

Huczą, buczą delikatńej osobie, osobie  

[refreń] 

 

Pastuszkowie z podaruńki przybiegli, przybiegli 

W koło szopę o po łńocy obiegli, obiegli 

[refreń] 

Jińgle Bells 

Dashińg through the sńow 

Iń a ońe horse opeń sleigh 

O'er the fields we go 

Laughińg all the way 

Bells oń bob tails rińg 

Makińg spirits bright 

What fuń it is to laugh ańd 

sińg 

A sleighińg sońg tońight 

 

Chorus: 

Oh, jińgle bells, jińgle bells 

Jińgle all the way 

Oh, what fuń it is to ride 

Iń a ońe horse opeń sleigh 

Jińgle bells, jińgle bells 

Jińgle all the way 

Oh, what fuń it is to ride 

Iń a ońe horse opeń sleigh 

A day or two ago 

I thought I'd take a ride 

Ańd sooń Miss Fańńy Bright 

Was seated by my side 

The horse was leań ańd lańk 

Misfortuńe seemed his lot 

We got ińto a drifted bańk 

Ańd theń we got upsot 

[chorus] 
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›› Konkursy kuratoryjne 
Osoby zakwalifikowańe do etapu 

wojewo dzkiego końkurso w orgańi-

zowańych przez Kuratorium Os wiaty 

w Olsztyńie: 

- język polski: 

  Marcela Wojciechowska kl. Ia 

  Aleksańdra Normańtowicz kl. IIIb 

- fizyka: 

  Michał Piotr Dzieńisiewicz kl. IIIb 

 

Gratulujemy! 

S WIĘTA, S WIĘTA… I PO S WIĘTACH 

›› List do św. Mikołaja 
Olecko, 12.12.2011 r. 

Drogi Święty Mikołaju. 

Piszę do Ciebie list z przepiękńej miejscowos ci Olecko. To 

urokliwe miasteczko połoz ońe jest w cudowńej kraińie jezior i 

laso w zwańej Mazurami. Kraińa, w kto rej mieszkam brała udział 

w końkursie ńa siedem ńowych cudo w ńatury i zajęła czterńaste 

miejsce. Mieszkań cy zamieszkujący Mazury są wspańiali, przyjaz -

ńi i z yczliwie ńastawieńi do kaz dego przybysza. Nasze piękńe 

miasto ńiedawńo obchodziło 450-lecie swego istńieńia. Jest tu 

wiele urokliwych miejsc związańych z ńaszą kulturą i przyrodą. 

Ja, Ańia, mieszkam w tym cudowńym mies cie pos ro d wspa-

ńiałych ludzi i przyrody. Jestem uczeńńicą kl.5 a Szkoły Podsta-

wowej ńr 4, kto rej ńiedawńo ńadańo imię ks. Jańa Twardowskie-

go. Jestes  dla mńie wzorem, więc tak jak Ty staram się dzielic  się z 

ińńymi dobrocią, miłos cią i z yczliwos cią. Mam ńadzieję, z e ńie 

zapomńisz o mńie i w miarę moz liwos ci przys lesz mi prezeńt. 

Byłoby mi bardzo miło, gdybys  zńalazł trochę czasu, aby 

wypic  ze mńą filiz ańkę gorącej herbaty. Razem patrzylibys my ńa spadające z ńieba płatki s ńiegu, gdy 

tymczasem Twoje reńifery mogłyby odpocząc  po długiej podro z y. Moz e ńawet wybralibys my się ńa spa-

cer uliczkami ńaszego miasteczka i podziwiali oszrońiońe drzewa w parku. Wo wczas krajobraz wygląda 

ńaprawdę bajeczńie. Czekam z ńiecierpliwos cią ńa Twoją wizytę i serdeczńie Cię pozdrawiam. 

Ańia 

 

Anna Emilia Kopycka 
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›› 1b w świecie baśni na Dzień Niepełno-

sprawnych  

D ńia 6.12.2011r. w olec-

kim kińie odbyła się 

uroczystos c  z okazji S wiatowego 

Dńia Niepełńosprawńych. Salę 

kińa zapełńiło bardzo wiele oso b. 

Imprezę otworzył występ 

uczńio w z Warsztato w Terapii 

Zajęciowej. S wietńa gra s wiateł i 

doskońały tańiec sprawiły, z e za 

występ zostali ońi ńagrodzeńia 

brawami ńa stojąco. Swoim wy-

stępem uroczystos c  us wietńili 

ro wńiez  uczńiowie ńaszego gim-

ńazjum. Klasa 1b wraz z wycho-

wawcą przygotowała przedsta-

wieńie pt. „Kopciuszek”. Publicz-

ńos c  była rozbawiońa i zachwyco-

ńa ich występem. Miłym akceń-

tem tej imprezy był słodki poczę-

stuńek.  

Pamiętajmy, aby doceńiac  osoby 

ńiepełńosprawńe!  

Martyna Olszewska 

›› Druga klasa badała prawo Pascala 
W 1 semestrze roku szkolńego 

2011/2012 klasa IIB wzięła 

udział w projekcie edukacyjńym, 

pt.: „Wykorzystańie prawa Pasca-

la i Archimedesa w z yciu codzień-

ńym i w techńice”. Opiekuńem 

projektu była Pańi Wiesława 

Stańkońowicz. Projekt teń reali-

zowańy był w ramach zajęc  Aka-

demii Uczńiowskiej. 

Klasa była podzielońa ńa 3 zespo-

ły. Kaz dy zespo ł ńa 1 spotkańiu, 

kto re odbyło się 28 wrzes ńia, 

wybrał  sobie problem badawczy 

związańy z tematem projektu. 

Zespo ł A badał: „Jak działa wiez a 

cis ńień ”, zespo ł B „Jak działa 

podńos ńik hydrauliczńy” zas  

uczńiowie z zespołu C mieli za 

zadańie wyjas ńic , jak  okręt pod-

wodńy zmieńia swoje zańurzeńie. 

Kaz da z grup wykońała dos wiad-

czeńie i zbudowała model wyja-

s ńiający działańie urządzeńia 

bądz  zjawisko tam zachodzące. 

Najtrudńiejszym etapem projektu 

okazało się plańowańie. Musieli-

s my samodzielńie okres lic  zada-

ńie, przygotowac  harmońogram 

projektu, dokońac  podziału obo-

wiązko w  i  stworzyc   dokumeńt 

projektu pod tajemńiczą ńazwą 

NaCoBeZu. A słuz ył oń ńam do 

samooceńy projektu. Na szczęs cie 

mielis my opiekuńa, kto ry słuz ył 

ńam zawsze dobrą radą i pomocą. 

Za co serdeczńie dziękujemy.  

Publiczńa prezeńtacja projektu 

odbyła się 3 styczńia 2012 roku. 

Alesandra Sobotko 

›› Wigilie klasowe 
28 grudnia odbyła się w na-

szej szkole wigilia. Wszyscy 

włożyli w to dużo pracy. 

Pierwszy raz  udało się zorga-

nizować to tak, że wszystkie 

klasy miały swoje spotkania 

tym samym czasie co bardzo 

zredukowało zamieszanie 

związane z  organizacją. 

Uczniowie jak i nauczyciele 

byli bardzo zadowoleni. 

Myślę, że wkrótce może 

stać się to nawet nasza 

tradycją. ;) 

Joanna Jachimowicz 
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›› Psycholog odpowiada na pytania 

- Dlaczego praca psychologa? 
- Pońiewaz  ciekawią mńie ludzie i 
lubię z ńimi pracowac  

- Na czym polega ta praca? 
- Przede wszystkim ńa słuchańiu. 
Psycholog pomaga rozwiązywac  
problemy, wspiera ludzi we 
wprowadzańiu zmiań w ich z ycie. 
Ja jestem psychologiem i psycho-
terapeutą, łącze te dwie dziedzińy 
w pracy. 

- Czy wymaga ona poświęceń? 
- Zaańgaz owańia, ńieustańńych 
szkoleń  i pracy ńad samym sobą. 
To ńie tylko praca z ińńymi ludz -
mi ale i samym sobą. Chodzi o to 
aby ńie przeńosic  swoich proble-
mo w ńa pacjeńto w. 

- Czy to jest pierwsza pana 
praca jako psychologa szkolne-
go? 
- Nie, wczes ńiej pracowałem w 
domu dziecka a takz e z  osobami 
ńiepełńosprawńymi i w Caritasie 
diecezji Ełckiej wspierając osoby 
pozostające długo bez pracy. 

- Czy lubi pan pracować z mło-
dzieżą? 
- Tak, bardzo. Młodziez  jest bar-
dzo otwarta i szczera. Młodzi 
ludzie ńastawieńi są ńa rozwo j, 
chętńie wprowadzają zmiańy w 
swoim z yciu, skłańiają mńie do 
kreatywńos ci w pracy. 

- Z jakimi pytaniami najczęściej 
przychodzą do pana ucznio-
wie? 
- Raczej ńie z pytańiami tylko z 
problemami. Najczęs ciej przycho-
dzą z błachą sprawą pod kto ra 
kryje się powaz ńy problem. Z 
pytańiem kim są? Nie są pewńi 
swojej toz samos ci. A czasami z 
końfliktami i trudńos ciami w 
przez ywańiu swoich uczuc . 

- Czy lubi pan swoja pracę? 
- Tak, bardzo. 

- Za co? 
- Za to, z e jest pacą samodzielńa. 
Wymaga kreatywńos ci. W mojej 
pracy kaz dy dzień  wygląda ińa-
czej. Nigdy rańo ńie wiem co 
wydarzy się po połudńiu. To jest 
fajńe, pońiewaz  ńie lubię ńudy. 

- Czy myślał pan nad innym 
zawodem? 
- Tak, w podstawo wce chciałem 
byc  maklerem giełdowym. W 
pierwszych latach liceum prawńi-
kiem, po z ńiej zacząłem mys lec  o 
psychologii. A ńa studiach jeszcze 
o medycyńie i ińz yńierii. I takie 
mam hobby. 

- Co nakłoniło pan do wyboru 
takiego zawodu? 
- Zaińteresowańie człowiekiem, 
fakt, z e jest to wolńy zawo d. 

- Czy żałował pan kiedyś tego 
wyboru? 
- Nie, ńigdy tego ńie z ałowałem. 
Czasami są trudńe dńi. Sprawy 
uczńio w są czasem bardzo przej-
mujące, dotykają mńie. Codzień-
ńie pracuję z czyims  cierpieńiem, 
ńieszczęs ciem i problemami. 

- Czy satysfakcjonuje pana ta 
praca? 

- Tak, bardzo, pońiewaz  wiem, z e 
to co robię jest potrzebńe ińńym. 

- Czy ma pan jakieś inne zajęcia 
pracę poza szkołą? 
- Tak, mam ińńe zajęcia, często 
tez  spotykam się z ludz mi i pracu-
ję z ńimi w roz ńych formach. 

- Czy nie przenoszą się na pana 
problemy pacjentów? 
- Po samych studiach psycholo-
giczńych te problemy czasem 
dotykają. Jez eli chce się pracowac  
z ludz mi i im pomagac  trzeba 
przejs c  własńą psychoterapię i 
dodatkowe studia. Po takich kur-
sach jest się w komfortowej sytu-
acji, pońiewaz  zńa się lepiej siebie 
co bardzo pomaga w pracy z 
ińńymi. Jedńak czasami potrzeb-
ńa jest ,,super wizja”. Kaz dy psy-
cholog powińień miec  jakiegos  
kolegę po fachu, kto remu mo głby 
opowiedziec  o sprawach swoich i 
ludzi. Przychodzę do ńiego gdy 
mam jakąs  trudńos c  w pracy. 

- Czy może pan coś o sobie po-
wiedzieć, o swoich zaintereso-
waniach? 
- Lubię kolarstwo go rskie, ro z ńe 
odmiańy tego sportu. Lubię tez  
podro z owac , ńajlepiej sam. 
Gdzies  pojechac  ńauczyc  się cze-
gos  ńowego, pobyc  tam dłuz ej, 
zobaczyc  jak z yją tam ludzie. 
Ińteresuję się ro wńiez  filozofią, 
ańtropologią, ińz yńierią mecha-
ńiczńą i budowńictwem. Lubię 
poczytac  z tych dziedziń. Poza 
tym słucham rocka i muzyki fil-
mowej. 

- To już wszystko. Bardzo dzię-
kuję za poświęcony mi czas. 

Joanna Jachimowicz 

Pań Robert Sieńica opowiada o swojej pracy psychologa. 
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›› Kącik patrona 

ks. Jan Twardowski 

Modlitwa 

Jezu Frasobliwy  

Na przeko r wszystkim  

Bez parasola ńa deszczu  

Z gołymi kolańami  

Słaby bo bezstrońńy  

Nies miały jakbys  debiutował wierszem  

Z pros bą o prostotę  

Samotńy bo spokrewńiońy ze s wiatem  

Pewńie martwią Cię ludzie  

Kto rzy są jak katechizm  

Na kaz de pytańie  

Muszą miec  końieczńie odpowiedz . 

Nad pustą gazetą 

Nad pustą gazetą 

kiedy plańy ńasze wywracają się do go ry ńogami 

kiedy ńazywają Ciebie dobrym Ojcem a ińńi głuchym kamieńiem 

kiedy pozo r wyskakuje jak Filip z końopi 

w podziwie o wiele starszym od rozumu 

w zwątpieńiu kto re takz e prowadzi w ńieskoń czońos c  

kiedy tak mało barw a tak duz o koloro w 

Wszystkie drzwi 

Na klęczńiku ńocy usiadła czarńa sowa  

pio rami s wiatło gńiecie, wielkie oczy mruz y  

ńa księz yc jak lodowiec z polarńej podro z y  

po kto rym leci w sańiach otulońa głowa -  

 

Z eby is c  taką porą do swego kos cioła  

zwykłym kluczem otworzyc  wszystkie drzwi  

                                          zamkńięte -  

spotkac  s więtą Tereskę, kto ra włas ńie chowa  

dla zziębńiętych grzeszńiko w - ro z e s wiez o s cięte.  


