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›› Ksiądz Adam Boniecki w naszej szkole 
25 maja 2012r. w Zespole Szkół w 

Olecku zagościł ks. Adam Boniec-

ki. Został on przywitany przez 

grupę uczniów, tak naprawdę do 

końca niewiedzących, z kim mają 

do czynienia. Znali tylko podsta-

wowe informacje o gościu – były 

redaktor naczelny „Tygodnika 

Powszechnego”, częsty towarzysz 

pielgrzymek papieża Jana Pawła 

II. 

Jednak z upływem czasu pozna-

wali się nawzajem. Tego dnia 

uczniowie naszej szkoły mogli nie 

tylko posłuchać tej znakomitej 

postaci, ale również zadać jej 

kilka pytań. Kilka? To mało po-

wiedziane. Oczywiście początko-

wo nikt nie miał odwagi zabrać 

głosu, ale już po chwili, księdza 

zalała fala pytań. Nie tylko o spra-

wy duchowe, lecz także politykę, 

a nawet Facebooka. Myślę, że nikt 

nie spodziewał się ani takich 

odpowiedzi, ani takiego podejścia 

do uczniów. Otóż, ks. Adam potra-

fił nie tylko wyczerpująco rozwi-

nąć każdy poruszony temat, ale 

również żartować z młodzieżą.  

Ponadto często schodził uzupeł-

niaj swoje wypowiedzi historiami 

swojej rodziny lub znajomych 

oraz doświadczeniami kapłański-

mi. Każde z takich wtrąceń po-

przedzał pytaniem „mogę?”. Nie 

było nikogo na sali, kto miał po-

wód do sprzeciwu. Padło również 

pytanie o znajomość z patronem 

naszej szkoły, dzięki któremu 

gość przybliżył nam osobę ks. 

Jana Twardowskiego. 

Myślę, że właśnie dzięki takiemu 

podejściu ks. Adama do młodzie-

ży, pożegnano go długimi owacja-

mi na stojąco oraz kwiatami, 

które wręczyła Karolina Fiećko – 

przewodnicząca Samorządu 

Uczniowskiego Gimnazjum nr 1 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. ks. 

Jana Twardowskiego w Olecku. 

Mam nadzieję, że to nie była 

ostatnia wizyta nie tylko ks. Ada-

ma, ale od tej pory będą organizo-

wane liczne spotkania z ciekawy-

mi ludźmi. 

Kinga Anna Tez 

›› Gotujemy w konkursie ZSLiZ 

18 maja br. w Zespole Szkół Lice-

alnych i Zawodowych w Olecku 

odbył się I Międzyszkolny Kon-

kurs Gastronomiczny dla Gimna-

zjalistów. Owy turniej kulinarny 

zorganizowano po raz pierwszy, 

ale mimo tego cieszył się wielkim 

powodzeniem. Ku zdziwieniu 

wszystkich w szranki stanęło aż 

19 drużyn dwuosobowych, nie 

tylko z Olecka, ale również okoli-

cy, co dało wydarzeniu charakter 

powiatowy.  Naszą szkołę repre-

zentowały uczennice klasy dru-

giej – Klaudia Rynkiewicz oraz 

Kinga Anna Tez.  

Zadaniem poprzedzającym ekspe-

rymenty kulinarne było napisanie 

quizu. Następnie każdy zespół 

musiał przygotować porcję nale-

śników, bądź gofrów. Na wykona-

nie wszyscy mieli 60 min, jednak 

z przyczyn technicznych czas ten 

wydłużył się. Efekty ciężkiej pra-

cy uczestników były oceniane w 

dwóch kategoriach: smakowej i 

wizualnej.  

Zwieńczeniem konkursu było 

ogłoszenie przez jury wyników. 

Otóż jednogłośnie stwierdzono, 

że na pierwsze miejsce zasługują 

Magdalena Essel i Julita Opanow-

ska z Zespołu Szkół STO w Olec-

ku, drugą nagrodę zdobyły nasze 

uczennice, które urzekły komisję 

swoimi naleśnikami, natomiast 

trzecie miejsce wywalczyły Izabe-

la Domel i Zuzanna Łabanowska z 

Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja 

Kopernika w Olecku.  

Kinga Anna Tez 

   

OGARNIJ! Nr 3/2012 

kwiecień, maj, 

czerwiec 2012 

Miłych wakacji, 
spędzonych przynajmniej na takiej plaży, 

życzy cała redakcja „Ogarnij!” 
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›› Sonda - bierzmowanie 

4 czerwca klasy III przyjęły 

sakrament bierzmowania, 

postanowiliśmy więc dowie-

dzieć się, jak wyglądały przy-

gotowania i czy ceremonia 

przebiegła pomyślnie. 

 

Bożena: Bierzmowanie to sakra-

ment, który musi posiadać każdy, 

kto chce zostać rodzicem 

chrzestnym bądź przystąpić do 

sakramentu małżeństwa. Aby 

otrzymać zaświadczenie trzeba 

było nauczyć się 200 pytań, zali-

czyć je u opiekuna i egzaminato-

ra z zewnątrz oraz uczęszczać na 

msze św., święta kościelne oraz 

próby z p. Michałem, p. Anią i 

proboszczem Mieczysławem 

Bankiem. Muszę przyznać, że 

atmosfera była sympatyczna, a 

czas szybko leciał. Cieszę się, że 

do sakramentu bierzmowania 

mogłam przystąpić w parafii 

św. Rodziny z tak wspaniałym 

gronem kolegów i koleżanek. 

 

Filip: Bierzmowanie to dla nas 

ogromne pozytywne oczywiście 

przeżycie, wszystko było ćwiczo-

ne i opanowane do perfekcji, 

więc nawet stres nie mógł nam 

pokrzyżować planów. Wszystko 

zrobiliśmy tak jak to było zapla-

nowane. Jestem bardzo zadowo-

lony z tego przeżycia, ponieważ 

zapamiętam je na całe życie. 

 

Kamil: Czas, który poświęciliśmy 

na przyjęcie darów ducha świę-

tego, zleciał bardzo szybko. Nie-

stety, żeby coś osiągnąć, trzeba 

dać coś od siebie. Uczyliśmy się 

pytań, które zaliczaliśmy u kate-

chety, chodziliśmy kilka razy w 

tygodniu do kościoła, zostawali-

śmy na próbach. Najgorszym 

momentem, który nabawił nas 

najwięcej stresu, był przyjazd 

egzaminatora. Ale jak się okaza-

ło, był bardzo miły i łagodny. 

Najważniejsze, że wszystko po-

szło tak jak tego chcieliśmy i 

mamy już wszystko za sobą. 

 

Eryk: Organizacja bierzmowania 

przebiegła pomyślnie, każdy 

wiedział jakie miał zadanie, a na 

próbach było to ćwiczone. Odno-

śnie ceremonii, nie mam zastrze-

żeń, podobało mi się. Bierzmo-

wanie w moje życie wniosło 

zmiany, które mam nadzieje z 

czasem będą skutkowały nowsze 

zmiany na jeszcze lepsze. Bierz-

mowanie podobało mi się i po 

nim, czuję się, że duch święty we 

mnie, który był wcześniej, choć 

czasami przeze mnie się chował, 

wyszedł znów na wysoki poziom 

i jest ze mną. 

›› Santo subito! Święty natychmiast! 
Jan Paweł II nie był dla nikogo 

obcą postacią, ponieważ nawet 

najmłodsi wiedzą, jak wielkim był 

człowiekiem. Karol Wojtyła-

Papież Polak- dla wielu był auto-

rytetem, ale nawet po tym, jak 

odszedł do domu Największego 

Ojca, wciąż jest żywy w naszych 

wspomnieniach, które są tak 

pięknie utrwalane. Klasa 3 b na-

szego gimnazjum wraz z Panią 

Małgorzatą Truchan i Panem 

Michałem Janiszewskim podjęli 

się przeprowadzenia uroczystego 

apelu 18.08 2012r.  w dniu 92 

urodzin papieża. Przygotowali 

montaż słowno-muzyczny pt.„Jan 

Paweł II Święty” Z pomocą nasze-

go szkolnego chóru pod okiem 

Pani Elżbiety Smokowskiej- 

Grzanki. Przypomnieli wszystkim 

zgromadzonym, kim był Karol 

Wojtyła. 

Usłyszeli o wielkości naszego 

papieża, o jego cudach, charakte-

rze, o tym, jak wielką wiarą żył 
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›› Co w samorz ądzie? 
Nasi szkolni reprezentanci 

pracowali w tym roku ciężko. 

Może efekty nie są tak widocz-

ne, jak za kadencji Rafała Jure-

wicza, na pewno nie można jej 

jednak uznać za nieudaną. Co 

na ten temat ma do powiedze-

nia przewodnicząca, Karolina 

Fiećko? 

Jestem zadowolona z pracy Samo-

rządu Uczniowskiego w tym roku. 

Wszystko, co udało nam się zor-

ganizować jest zasługą wielu 

ludzi, m.in. Pana Michała Jani-

szewskiego, który zawsze chętnie 

wspierał nasze inicjatywy i nigdy 

nie narzekał na nasze pomysły. 

Pragnę serdecznie podziękować 

wszystkim, którzy przyczynili się 

do tego, że słyszę pozytywne 

opinie na temat pracy w tym 

roku. Liczę na to, że następny 

Samorząd nie zaprzepaści tego, 

na co pracowaliśmy przez cały 

rok. 

Zorganizowaliśmy sporo imprez, 

które, mam nadzieję, podobały się 

uczniom naszego gimnazjum. 

Żałuję, że nie udało się doprowa-

dzić do uruchomienia szkolnego 

radiowęzła. Mam nadzieję, że to 

tylko kwestia czasu i już niedługo 

będziecie mogli z niego w pełni 

korzystać. Podpowiem przyszłym 

„władzom”, że tematyczne audy-

cje radiowe to małe marzenie 

Pana Michała. :) 

Po raz kolejny dziękuję wszyst-

kim, a przyszłemu Samorządowi 

życzę powodzenia! 

Karolina Katarzyna Fiećko – 

przewodnicząca Samorządu 

Uczniowskiego w roku szkol-

nym 2011/2012 

Michał i jego słynne krzesło. 

Chyba zlokalizowaliśmy szkolnego 

„forever alone”. 

Trudno będzie mi się z wami pożegnać… 
...ale to już ostatnia lekcja! 

 

Kamil Fiedorowicz 

Królowa i król balu, czyli 

Ewelina Gutowska i Krystian Sak. 
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Jak już wspominaliśmy tegoroczni 

absolwenci naszego gimnazjum 

postanowili się godnie pożegnać. 

Z pomocą wychowawców i rodzi-

ców zorganizowaliśmy komers, 

który odbył się w czwartek, 21 

czerwca 2012 r. 

Rozpoczęliśmy go w wielkim 

stylu: zatańczyliśmy poloneza, 

który spodobał się przybyłym 

rodzicom i nauczycielom. Impre-

za była bardzo udana: jak zawsze 

wszyscy bawili się świetnie i bez 

przerwy oblegali parkiet. Jak 

wiadomo, na każdym balu wybie-

rany jest król i królowa. Wszyscy 

chcieli nimi zostać, niestety kró-

lewska para mogła być tylko 

jedna. Tytuł ten otrzymali Kry-

stian Sak i Ewelina Gutowska. 

Filip Janicki również został wy-

różniony. Otrzymał specjalną 

nagrodę za najwyższe skoki pod-

czas dyskoteki. 

Hitem stała się „Bania u cygana” i 

„I just wanna make you sweter”. 

Na pewno w pamięć wielu osób 

zapadł wzruszający taniec Micha-

ła Dzienisiewicza i jego dość nie-

typowej partnerki. Złośliwi twier-

dzą, że była ona trochę „sztywna”. 

:) 

Przez cały czas panowała radosna 

atmosfera, było dużo zabawy, 

bolały nas nogi, ale byliśmy szczę-

śliwi. Tylko czasem przemykała 

gdzieś smutna myśl: ,,Szkoda, że 

to już ostatni raz...”. 

Joanna Jachimowicz 

Trzecie klasy są już gotowe na zakończenie roku. 

BAL
 

14-15.06.2012 
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›› Egzaminy gimnazjalne 2012 

Egzaminy gimnazjalne odbyły się 

w dniach 24, 25 i 26 kwietnia 

2012 roku. Według nas - drugo-

klasistów - były one dość trudne. 

Temat rozprawki w części huma-

nistycznej okazał się ciekawy, ale 

nie należał do najprostszych. 

Wykorzystana została znaczna 

część lektur opracowanych w 

czasie gimnazjum. Co do części 

matematycznej... Sądzę, że z nią 

poradziłabym sobie nieco lepiej 

niż z częścią humanistyczną. 

Najtrudniejszą częścią jednak dla 

mnie okazała się cześć języków 

obcych.  

Aleksandra Sobotko 

Ostatnie wskazówki pani Zdan przed egzaminem z historii i WOS. 

Jan Paweł II. Przyjemnie było na 

zakończenie usłyszeć nasz chór, 

do którego śpiewu dołączyli się 

wszyscy inni uczniowie. 

Tego typu wydarzenia w szkole są 

czymś, co rozwija każdego, daje 

krótką chwilę do refleksji nad 

własną, indywidualną wielkością, 

ukazuje autorytety warte naśla-

dowania. 

Aleksandra Normantowicz 

›› Spotkanie z rysownikiem  
17 kwietnia 2012 roku w jednej z 

sal lekcyjnych w Zespole Szkół w 

Olecku klasa I b gimnazjum spo-

tkała się z rysownikiem – panem 

Markiem Pacyńskim. Zaprosił go 

nasz wychowawca, pan Jarosława 

Bagieński, abyśmy mogli dowie-

dzieć się, jak wyglądała praca nad 

ilustracjami do komiksu „Historia 

miasta słowem i obrazem”, który 

właśnie omawiamy na lekcjach 

języka polskiego. 

Około godziny 12:00 pan Pacyń-

ski wkroczył do klasy. Przywitała 

go nasza polonistka – pani 

Agnieszka Kopycka – i poprosiła 

ilustratora, aby opowiedział o 

swojej pracy. Uczniowie z zainte-

resowaniem słuchali jego opowie-

ści. Następnie przyszedł czas na 

zadawanie pytań. Początkowo 

gimnazjaliści byli onieśmieleni, 

ale ciekawe odpowiedzi zachęciły 

ich i już po chwili pan Pacyński 

nie nadążał z odpowiadaniem. 

Słuchając odpowiedzi, oglądali-

śmy wykonane przez naszego 

gościa ilustracje, które krążyły po 

klasie.  

Na koniec, kiedy już uczniowie 

zaspokoili głód wiedzy, podzięko-

waliśmy panu Pacyńskiemu i 

stanęliśmy do wspólnego zdjęcia. 

Chwilę później zabrzmiał dzwo-

nek i musieliśmy rozstać się z tym 

przemiłym człowiekiem. 

      Spotkanie bardzo się wszyst-

kim podobało. Mamy nadzieję, że 

pan Marek Pacyński jeszcze nas 

kiedyś odwiedzi. 

Katarzyna Wójtowicz  
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›› Szczęśliwej drogi ju ż czas... 
We wrześniu witamy pierwszaków, a w czerwcu trzecioklasistów - tak było 

zawsze. Tegoroczni absolwenci postanowili jednak uprzyjemnić tę drugą 

chwilę dwoma szalonymi wydarzeniami - biwakiem i balem gimnazjalnym. 

Zapoznajcie się z relacjami Joanny Jachimowicz i Aleksandry Normantowicz, 

uczennicami klasy IIIb. 

Tegoroczni absolwenci Gimna-

zjum nr 1 z Oddziałami Integra-

cyjnymi im. ks. Jana Twardow-

skiego w Olecku dołożyli wszel-

kich starań, by pożegnać się w jak 

najlepszy sposób. Jednym z nich 

było zorganizowanie biwaku w 

dniach 14-15.06.2012r. "U 

Jawora" w Gawrych Rudzie. 

Wzięli w nim udział ucznio-

wie klasy IIIB oraz jedna 

uczennica z klasy IIIA. Opie-

kę nad wszystkimi sprawo-

wała Pani Małgorzata Truchan 

i Pan Robert Sienica. 

Do Płociczna wszyscy dojechali-

śmy autobusem, ale resztę drogi 

trzeba było pokonać pieszo. Nie 

obyło się bez ciągłych pytań 

„daleko jeszcze?” oraz bez narze-

kania. Mimo wszystko dotarliśmy 

na pole namiotowe cało. Tam 

rozłożyliśmy swoje bagaże i za-

braliśmy się do rozstawiania 

namiotów, co wcale nie okazało 

się takie łatwe, dlatego pomagali-

śmy sobie nawet przy wbijaniu 

śledzi. 

Szybko przygotowaliśmy wspólny 

posiłek dla nabrania siły i zaczęli-

śmy zapoznawać się z terenem. 

Jedni na boisku kopali piłkę do 

bramek, inni rzucali ją do kosza a 

jeszcze inni zadowolili się bo-

iskiem do siatkówki plażowej. 

Okolica była pełna rozrywek i 

nikt się nie nudził. Nawet zwykły 

plac zabaw okazał się ciekawą 

atrakcją. Do naszej dyspozycji 

b y ł a r ó w -

nież 

wieża wido- kowa, na 

którą wystarczyło się wspiąć i 

można było podziwiać przepięk-

ny krajobraz wokół. 

Tego dnia, absolutnie najciekaw-

sza, była nasza wyprawa krajo-

znawcza. Z początku wybraliśmy 

się tylko na zwykły spacer, jednak 

zdecydowaliśmy się skręcić w 

jedną ze ścieżek do lasu i takim 

oto cudem pobłądziliśmy 

między drzewami. Wybawcą 

okazał się Mateusz, który 

miał znakomitą orientację w 

terenie. Niestety zaczął kropić 

deszcz i wróciliśmy na pole 

namiotowe. Wieczór miną nam 

spokojnie przy ognisku: wspólne 

rozmowy, wspominki naszych 10 

lat wspólnej przygody w tej szko-

le, dużo śmiechu plus dodatkowa 

nauka szyfrów, które przydały się 

BIWAK
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Gry, zabawy i dyskusje przy stole cieszyły się dużą popularnością 
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nam następnego dnia do zadań, 

które przygotowała Karolina z 

Olą. 

Następny dzień zaczął się od 

nieco ekstremalnej pobudki Pani 

Truchan, która dla największych 

śpiochów powyciągała nawet 

śledzie. Poranek był bardzo 

wietrzny a pogoda znacznie gor-

sza niż pierwszego dnia. Od razu 

złożyliśmy namioty i wszystkie 

swoje rzeczy. Wspólne śniadanie i 

wyruszyliśmy na spacer, w czasie 

którego rozwiązywaliśmy zaszy-

frowane zadania. Byliśmy podzie-

leni na dwie grupy, ale tak się 

złożyło, że obie zdobyły taką 

samą liczbę punktów i wszyscy w 
nagrodę otrzymali po lizaku. Po 

powrocie do Jawora zjedliśmy 

ciepły obiad, posprzątaliśmy po 

sobie, podziękowaliśmy właści-

cielom za możliwość spędzenia 

czasu w tak niesamowitym miej-

scu i wymaszerowaliśmy w stro-

nę autobusu, którym wróciliśmy 

zadowoleni do domu. 

Wielka szkoda, że biwak trwał tak 

krótko! 

Aleksandra Normantowicz 

Ognisko stanowiło jednak dobrą konkurencję... 

Nie zapominajmy o kapitalnym miejscu do gry 

w siatkówkę plażową. 

Takie i inne widoki 

umiliły nam pobyt 

w Gawrych Rudzie. 


