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Nasze siatkarki znowu najlepsze! 

Wywiad z nowym fizykiem - panem Andrzejem Jankowskim 

„Dotyk”- najlepszy w „Muszelkach Wigier” 

Kto szuka, nie błądzi. 

Sing it Swing it. 

Egzaminy, egzaminy…  
22 kwietnia nadszedł czas, którego 
trzecioklasiści bali się najbardziej - 
egzaminy.  
A w tym roku było ich aż trzy: część 
humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza 
i (po raz pierwszy) część językowa.  

Egzaminy, jak to zwykle bywa - poszły 
różnie: jednym lepiej, innym gorzej.  
Byliśmy ciekawi, jak oceniają stopień  
trudności egzaminów sami zainteresowani… 

 

Największą trudność sprawiły mi zadania 

otwarte z matematyki, a najmniejszą zadania 

zamknięte z języka polskiego. Myślę, że 

dobrze mi poszło, ale poczekamy na wyniki.     

                                                        (Dawid, III c) 

Uważam, że test językowy był najtrudniejszy. 

Cieszę się, że nie będzie on brany pod uwagę 

przy rekrutacji do szkoły średniej.  (Sylwia, III b)                                                      

Egzaminy były dosyć proste, ale można było 

poślizgnąć się na najprostszych zadaniach.                                                                    

(Dominika, III d) 

Wiwat 3 maj! 

3 maja 1971r. właśnie w Polsce 
uchwalono pierwszą konstytucję 
w Europie, a drugą (zaraz po 
amerykańskiej), na świecie.  
W tym roku Polacy obchodzili 
218 rocznicę tego ważnego dla 
naszego kraju wydarzenia. 

Nie wszyscy jednak wiedzą, 
czym tak naprawdę jest ten 
dokument. A jest to 
najważniejsza ustawa w 
państwie, określająca ogólne 
zasady jego ustroju oraz prawa i 
obowiązki obywateli. 

W naszej szkole ten dzień 
uczciliśmy apelem. Uczniowie z klas II B i III F przygotowali część artystyczną, w której w 
bardzo sugestywny sposób przedstawili rozbiory Polski, intencje państw zaborczych oraz 
dążenia polskich patriotów. Chór przypomniał najpiękniejsze pieśni 
narodowowyzwoleńcze, tak że wszyscy poznaliśmy lepiej historię naszego kraju. 

Lubię pomagać!Lubię pomagać!Lubię pomagać!Lubię pomagać!    
Hospicjum - wielu  
z nas kojarzy się  
ze szpitalem i 
ludźmi, którzy nie 
potrafią sobie 
poradzić  
z podstawowymi 
czynnościami 

życiowymi.  
To jednak nieprawda! Hospicjum to 
szansa na lepsze życie, dzięki 
wolontariuszom, ludziom w których tli 
się choć odrobina dobra, aby pomóc.  
Jedna z osób zapytanych, z czym 
kojarzy się jej hospicjum, 
odpowiedziała:  
„Z puszeczką z napisem: dla 
hospicjum”. Taka „puszeczka” znalazła 
się też i w naszej szkole. 6 kwietnia 
wolontariusze hospicyjni wraz z 
chętnymi osobami, zorganizowali akcję 
pod hasłem, które często widzimy, 
czytając  
o hospicjum - „Lubię pomagać!”. Przy 
głównym wejściu do szkoły mogliśmy 
kupić ciasto, a także drobne upominki  
w postaci pluszaków, figurek czy 
książeczek dla dzieci. Największym 
zaintetesowaniem wśród uczniów 
podstawówki cieszyła się loteria 
fantowa. Los kosztował 1 zł, a do 
wygrania było mnóstwo zabawek. 
Kiermasz cieszył się sporym 
zainteresowaniem uczniów gimnazjum. 
Również osoby spoza szkoły 
zainteresowały się plakatami 
wywieszonymi na naszym osiedlu i  
przychodziły, aby wspomóc suwalskie 
hospicjum.  
Akcja cieszyła się o wiele większym 
powodzeniem niż się spodziewaliśmy. 
Wszyscy wolontariusze byli mile 
zaskoczeni, że jest jeszcze tyle osób, 
które chcą pomagać chorym ludziom, i 
pieniężnie, i gestem. W sumie 
uzbieraliśmy 334,52 zł. Cała ta suma 
została oczywiście przekazana na 
„drzewko życia” do ogrodu nowo 

Nareszcie wakacje!!! 
To już, niestety, ostatni w tym roku szkolnym numer Waszej ulubionej gazetki. A co się z tym wiąże? To, na co wszyscy  

z utęsknieniem czekali przez całe dziesięć miesięcy nauki, oczywiście: wakacje! Redakcja „Puenty” życzy Wszystkim, aby 

były one wesołe, udane i przede wszystkim bezpieczne. Do zobaczenia w przyszłym roku! 

Pan dyrektor – Grzegorz Ulko rozpoczyna uroczysty apel. 

Na minutę przed rozdaniem arkuszy egzaminacyjnych... 

Oczekiwanie na wielki moment... 



MUSZELKI WIGIER 9 maja 2009r. odbył się IX Międzynarodowy Festiwal 
Piosenki i Tańca w Suwałkach. Aż trzy dni trwały 
przesłuchania konkursowe w kategorii śpiewu i tańca. 
Poszczególni laureaci zaprezentowali się na 
koncercie galowym, który po raz pierwszy odbył się w 
Parku Konstytucji 3 Maja. Brało w nim udział 727 
t a n c e r z y  
i wokalistów z całej Polski, Ukrainy i Białorusi.   
W kategorii taniec laureatem nagrody Grand Prix 
został ukraiński zespół ,,Radość’’, a w kategorii śpiew  
Małgorzata Główka z Kielc. 

Wiele nagród otrzymały też grupy z Suwałk. Był to 
m.in. ,,Flex’’, ,,Kontrast’’, ,,Beciaki’’ oraz 
zespół ,,Dotyk’’ z  Regionalnego Ośrodka Kulturyi 
Sztuki w Suwałkach. Dziewczyny z zespołu (od 13 do 
17 lat) w większości są uczennicami naszego 
gimnazjum. Trzecioklasistki ukończą szkołę nie tylko 
z dobrymi wynikami w nauce, ale także z sukcesem w 
występach tanecznych  zdobyły główną nagrodę - 
„Złotą muszelkę Wigier” Gratulujemy!!!  

Specjalnymi gośćmi byli Chłopcy z Ugandy, którzy 
zaprezentowali na scenie swoje umiejętności 
akrobatyczne. Koncert poprowadził Paweł Bukrewicz 
(dziennikarz ,,Teleexpresu”, który powiedział, że 
uwielbia takie konkursy. Cała impreza była bardzo 
udana nie tylko ze względu na uczestników, ale 
również na pogodę, która dopisała w tym 

Na zdjęciu zwyciężczynie z naszego  gimnazjum, od lewej: Anna Musiałowicz ,  
Aleksandra Sowulewska, Judyta Jurgielewicz, Magdalena Ignatowicz i Paulina Wasilewska.  
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„Po prostu trzeba porozmawiać””””    

W naszej szkole pojawił się nowy nauczyciel fizyki, pan 
Andrzej Jankowski, który zastąpił panią Mariettę  
Różańską. 
Aby uczniowie mogli poznać lepiej naszego 
sympatycznego pedagoga, poprosiliśmy go o rozmowę… 

 

Jak podoba się Panu nasze gimnazjum? 

• Bardzo, pracowałem tu kiedyś. 

Do tej pory pracował Pan tylko z młodzieżą gimnazjalną? 

• Uczyłem też w podstawówce. 

Jaki ma Pan staż pedagogiczny? 

• Ponad 20 lat, dokładnie23. 

Czy dobrze pracuje się Panu z naszymi kolegami? 

• Tak, są grzeczni ; ) 

Czy ma Pan jakieś specjalne metody na niesfornych 
uczniów? 

• No…, kiedyś krzyczałem : ). Mówiąc poważnie, po 
prostu trzeba porozmawiać, to jest też człowiek. 

Dlaczego wybrał Pan akurat fizykę? 

• Następne pytanie proszę : ) 

Co lubi Pan robić w czasie wolnym? 

• Co ja lubię robić?... To, czego nie mogę, tak pospać 
długo mm ; ), tak naprawdę wiele, wiele rzeczy, nie 
będę tu wymieniał, bo zajęłoby to dużo czasu. 

Dziękujemy za udzielenie wywiadu.          

• Dziękuję bardzo.                                         (Adzia, Gie) 

Nasze siatkarki znowu najlepsze!             
W dniach 6-8 kwietnia 2009r. na hali sportowej OSiR odbyły się 

zmagania Ligi Miejskiej w piłce siatkowej. W turnieju brały udział 

wszystkie suwalskie gimnazja .  

Nasze dziewczęta (pod opieką p. Anny Łazarskiej) wygrały wszystkie 

(!) mecze, nie tracąc przy tym ani jednego seta. Ostatecznie zajęły  

I miejsce, natomiast Olę Bieryło okrzyknięto najlepszą siatkarką 

wśród gimnazjalistek. 

Naszym siatkarzom nie poszło tak dobrze. Po zaciętym ostatnim 
meczu, niestety, uplasowali się na ostatniej pozycji. Ale nie ma czym 
się przejmować! Za  rok będzie lepiej!  

Nasze mistrzynie, od lewej: Aleksandra Bieryło [kapitan], Klaudia Grochowska, p. Anna Łazarska 

[trenerka],  Żaneta Wysocka, Dorota Bieryło, Dominika Ceckowska, Monika Kaczmarek, Elżbieta 

Stasińska, Aleksandra Bordzio, Kinga Klucznik, Agnieszka Jarmocewicz. 

Redakcja: Monika Stasińska (Staśka) - kl. IIIc - Redaktor naczelna, Klaudia Grochowska (Groszek) - kl. Ia - zastępca oraz: Adrianna Godlewska (Adzia),  

Agata Woroniecka (AWu), Agata Zofia Godlewska (Sofija), Damian Danielewicz (Sympatyczny), Jakub Nartowicz (Naruto), Kornel Kopko (Korneliusz Black), 

Magdalena Chmielewska (Madzialena), Małgorzata Michałowska (Gie), Natalia Cichocka (Cicha), Paulina Gliniecka (Glina) - kl. Ia  

Opiekun gazetki: p. Jolanta Witkowska 



Jak co roku w naszym gimnazjum, pierwszoklasiści mają 
możliwość wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez 
panią bibliotekarkę „Kto szuka, nie błądzi”.  
 
22 maja trzyosobowe reprezentacje klas pierwszych miały za 
zadanie szybko i trafnie wyszukać wskazane informacje, 
korzystając ze wszystkich dostępnych źródeł, znać treści i 
autorów lektur oraz korzystać z katalogów. 
 
Jury w składzie: p. Ewa Żynda, p. Barbara Klaus oraz p. Anna 
Dulkowska wyłoniło zwycięzców: I miejsce    - zespół  z kl. I a,  
II miejsce  -  zespół  z kl. I b i III miejsce – zespół  z kl. I d 

„Kto szuka, nie błądzi!” 

Pani dyrektor Ewa Żynda wręcza nagrody zwyciężczyniom: Gosi Michałowskiej, 

Agacie Woronieckiej i Adzie Godlewskiej z kl. I a. 

Sing it, swing it! 
 

25 maja w naszym gimnazjum odbył się konkurs 

piosenki obcojęzycznej Sing it Swing it. Już po raz 

trzeci młodzież zaprezentowała się w repertuarze 

gwiazd pop i rock. Po raz pierwszy jednak 

gościliśmy uczniów z innych gimnazjów.  

Przedstawiciele naszej szkoły zostali wyłonieni  

w drodze eliminacji w październiku, wykonawcy  

z innych szkół odpowiedzieli na zaproszenie 

wysłane przez nauczycieli języka angielskiego z 

naszej  

szkoły.  

Jury, w którego skład weszli pani Iwona Osiecka -

psycholog z Gimnazjum nr 7, pan Bogdan Topolski 

- grający na co dzień w zespole Night Come oraz 

pan Stanisław Kuklewicz-muzyk i właściciel sklepu 

muzycznego mieli trudne zadanie. Wprawdzie 

poziom był wyrównany, to musieli wskazać 

wykonawców najlepszych w swojej kategorii: 

zespół i wykonawca.  

Przyznano zatem tylko jedno pierwsze miejsce  

w każdej z nich i po jednym wyróżnieniu. Najlepsi  

w kategorii zespół byli przedstawiciele Gimnazjum 

nr 1 – grupa instrumentalno-wokalna z opiekunem 

p. Anną Czaplą. Zaśpiewali piosenkę Let it be  

z repertuaru The Beatles. Wyróżnienie otrzymał 

duet z Gimnazjum nr 7- Ula Kulasa i Paulina 

Wasilewska. Pierwsze miejsce w kategorii solista 

otrzymał Radek Rutkowski z gimnazjum nr 5 za 

piosenkę Moi Druzja. W tej kategorii wyróżnienie 

otrzymała uczennica naszego gimnazjum - Magda  

Andrulewicz. 

 

Pan Dariusz Ratajczak wręcza nagrody zwycięzcom konkursu. 

Wykonawcy w akcji! 



        Drodzy Czytelnicy! 
 Przed Wami kolejna możliwość 

intelektualnych zmagań oraz, co równie 
ważne, wygranie słodkiej niespodzianki. 
Spróbujcie rozwiązać krzyżówkę, a hasło 

wpiszcie do zamieszczonego niżej kuponu.  
Aby wziąć udział w losowaniu, należy 

przynieść tenże kupon do Pauliny Glinieckiej 
lub Agaty Godlewskiej z klasy  I a. Czekamy 

na Wasze kupony z rozwiązaniami.  
Baaardzo sodką niespodziankę za 

rozwiązanie z poprzedniego numeru wygrał 
Mateusz Suszek z klasy I a. Powodzenia! 

Przeczytałeś trylogię 
Sienkiewicza? 
- A to trzeba było przeczytać? 
- Tak, na dzisiaj . 
- O kurczę, a ja to 
przepisałem... 
 
Myśliwy wpadł do 
niedźwiedziej jaskini, rozgląda 
się – pusto. Tylko pośrodku 
na  
nocniku mały niedźwiadek. 
- Tata w domu? - zapytał  
myśliwy. 
- Nie. 
- A mama? 
- Też nie. 
- To szczeniaku po tobie - 
mruknął złowieszczo myśliwy, 
ściągając fuzję z ramienia. 
- BAAAAAAAABCIIAAAAAA!!! 
 
Spotykają się dwie blondynki, 
jedna mówi: 
- Ty, słuchaj, wiesz, że w tym 
roku Sylwester wypada w 
piątek? 
A na to druga: 
- Kurczę, żeby tylko nie 
trzynastego! 

Cyrkowy magik po swoim kolejnym popisie  
oznajmia widzom: 
- Za chwilę sprawię, że zniknie jedna z obecnych tu 
kobiet. 
Z ostatniego rzędu słychać męski głos: 
- Maryśka, zgłoś się na ochotnika! 
 
- Kim jest Twój ojciec? 
- W zasadzie to nie wiem, czasami myślę, że jest 
ślusarzem, a czasami, że księgowym. 
- Jak to ?! 
- No, bo wieczorami ostrzy nóż, a rano pieniądze 
liczy. 
 
- Karol - pyta blondynka - czy to też twoja 
kochanka?  
- Nie, to kochanka Zbyszka - odpowiada mężczyzna. 
Po chwili blondynka dodaje : 
- Ale nasza jest ładniejsza, prawda? 
 
 

Trzech myśliwych przechwala się, 
kto dziś upolował więcej zwierzyny. 
Pierwszy mówi: 
- Ja upolowałem niedźwiedzia! 
Drugi: 
- Ja upolowałem 100 zajęcy!!! 
Trzeci: 
- A ja upolowałem 10000  
nopleasów!!! 
- Nopleasy? Co to takiego? 
- Nie wiem. Po prostu biegały  
i krzyczały „No, please!” 
 
- Jaki jest największy komplement 
dla garbatego? 
- Równy z ciebie gość! 
 
- Co to jest? Rano jest czerwone, 
po południu żółto-zielone, 
wieczorem jest niebiesko-białe.  
- Nie wiem. 
- Ja też nie wiem, ale fajnie 
zmienia kolory, no nie? 
 
 
 
 
 
 


