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Znów jesteśmy z Wami!
„I znów to samo…” - powiedziałby ktoś. Po dwóch (jak zawsze zbyt
krótkich) miesiącach błogiego lenistwa i letnich przygód powraca
ciężka praca. Wstawanie o siódmej (przecież to jeszcze noc!),
odrabianie pracy domowej, pranie naszych małoletnich mózgów,
kartkówki, sprawdziany, odpytywanie, szczere rozmowy się z

nauczycielami ;) i cała masa innych strasznych rzeczy!!!
No, ale popatrzmy na to z dobrej strony: już za 10 miesięcy kolejne
wakacje! Więc cóż innego nam pozostało niż cierpliwe odliczanie…
Tymczasem jednak: Witamy ponownie w szkole!
Redakcja Puenty

… czyli 1 września (oficjalnie) w naszym gimnazjum.

Tuż przed ósmą korytarz prowadzący do sali gimnastycznej
wypełniony był tłumami uczniów.
Uroczystość rozpoczął Dyrektor zespołu — Pan Grzegorz Ulko,
witając ciepłymi słowami wszystkich zgromadzonych, ale szczególnie
cztery klasy pierwszoklasistów oraz nowych pedagogów. Na
uroczystości mieliśmy zaszczyt gościć (na zdjęciu od lewej):
Przewodniczącego Rady Miasta – p. Włodzimierza Marczewskiego, ks.
prałata Krzysztofa Kaczyńskiego oraz przedstawicielkę Rady Rodziców
– p. Elżbietę Kowalewską.
Po przemówieniach zaproszonych osób – w ciepłych słowach
dodających nam otuchy oraz kojących żal za wakacjami, wszyscy
z uśmiechem (że to koniec początku) rozeszli się do klas, by krótko po
tym (każdy na sój sposób) cieszyć się ostatnim dniem szaleństwa.

Choć z ludźmi z Samorządu mijamy się
codziennie na naszych korytarzach, tak
naprawdę nie wiemy dokładnie, czym
nasz Samorząd się zajmuje i kto za co
odpowiada.
Postanowiliśmy rozwiać wszelkie
wątpliwości w tej kwestii, więc poprosiliśmy
Nasze Przedstawicielki o wyjaśnienia.
Jakie osoby zostały przyjęte w tym roku
do Samorządu Szkolnego?
- Patrycja Okrągła, Monika Suchocka, Ania
Warakomska oraz Ewa Jarząbczyk.
Wszystkie dziewczyny uczą się w IIIc.
Kto pełni funkcję przewodniczącej?
- Jest nią Marysia Musiałowicz z kl. IIIe.
Jakie obowiązki zostały przydzielone
poszczególnym osobom?
- Zastępcą mianowana została Ania
Musiałowicz z kl IIIe, skarbnikiem Patrycja, rolę Kronikarza - Ania, funkcja

przypadła Ewie, a komisją klasopracowni
zajmuje się Monika.
Co jest dla Was najważniejsze w pracy
Samorządu?
- Zależy nam na polepszeniu stosunku
uczniów do szkoły, chcemy również, aby
uczniowie z chęcią przychodzili na lekcje.
Dlatego postaramy się, aby nauka szła
w parze z zabawą, bo wiemy, że uczniowie
kochają się bawić. Wierzymy, że nam się
uda, bo przecież same jesteśmy uczennicami.
Jakie obowiązki na Was spoczywają?
- Przede wszystkim reprezentacja szkoły,
przybliżanie jej przyszłym pierwszogimnazjalistom, pilnowanie porządku przy
wejściu na dyskotekach szkolnych,
ocenianie, zasiadanie w komisji np. na
otrzęsinach. Ogólnie zadaniem Samorządu
j e s t
d b a n i e
o ład w szkole.
Dziękujemy za rozmowę.

Od lewej stoją: Monika Suchocka, Marysia Musiałowicz, Ania Warakomska,
Ewa Jarząbczyk, niżej: Patrycja Okrągła, Ania Musiałowicz

Rozmowa z Panem Dariuszem Ratajczakiem - 0piekunem Samorządu Uczniowskiego

Jest Pan na dzień dzisiejszy jedynym
opiekunem Samorządu Szkolnego, czy
jest to dla Pana wyzwanie?
- To na pewno wyzwanie dla mnie,
ponieważ w tym roku mogę spełnić wiele
moich zamierzeń wobec Samorządu.
Jestem sam - więc wydaje mi się, że
wyzwanie jest przede mną duże, ale na
pewno mu podołam.
Jakie obowiązki należą do Pana jako
opiekuna?
- Przede wszystkim organizujemy
spotkania Samorządu Uczniowskiego,
comiesięczne apele, na korytarzu szkoły
obejmujące sprawy bieżące - o których
dobrze wiecie, musimy także prowadzić
naszą
gazetkę
Samorządu
Uczniowskiego, pomagamy organizować
rożne imprezy szkolne np. otrzęsiny czy
dyskoteki. Prowadzimy również różnego
rodzaju akcje charytatywne.
Jakie zmiany w swojej pracy planuje
Pan na przyszłość?
- Chcemy wspomóc szerzej rożne organi-

zacje działające na terenie Polski oraz
całego świata, na przykład "Polska Akcja
Humanitarna" czy znany "UNICEF",
które pomagają dzieciom potrzebującym
z wielu krajów. W tym roku będziemy
też
prowadzić
cykl
lekcji
wychowawczych w poszczególnych
klasach i propagowali akcje „ołówek".
Co jeszcze? Hmm… niech to na razie
zostanie tajemnicą ;)
Jak Współpracuje się Panu z
gimnazjalistami?
- Współpracuje mi się bardzo dobrze,
aczkolwiek przykro mi, że nie mieliśmy
chętnych do pracy z klas młodszych,
w związku z tym w przyszłym roku
będziemy musieli zrobić nabór na nowo,
aby włączyć większą liczbę osób.
Dziewczyny są bardzo pomocne, zawsze
chętnie przychodzą na spotkania, które
odbywają się w każdy czwartek po
południu. Nie mogę na nie narzekać,
wydaje mi się ze trafiliśmy w
odpowiednie osoby.

otwarte wybory do Samorządu?
Mieliśmy dwie osoby, które przeszły do SU
z ubiegłego roku, a potrzebowaliśmy sześciu
uczniów, w związku z tym osoby, które zgłosiły
się jako chętne do działania - a było ich czteryautomatycznie zostały przyjęte.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy
powodzenia.
- Również dziękuję.
(Glina, Madzialena)

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział jesiennej akcji „Sprzątania świata”.
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tywnym skutkiem, co widać wokół nas —
ludzie (nie tylko) młodzi zwracają uwagę
na otoczenie, segregują też śmieci.
18 września gimnazjaliści – uzbrojeni
w foliowe rękawice i wielkie worki –
ruszyli do walki z rozprzestrzeniającą się z
roku na rok inwazją śmieci wokół nas.
Oczywiście wszyscy mieli jasno określone
zadania oraz obszary do spenetrowania. I
humory dopisywały, bo pogoda była
piękna…, więc naszym szeregom nic nie
umknęło!
Teren wokół szkoły lśnił czystością
i oby tak było jak najdłużej! Bo chyba nikt
z nas nie chciałby, idąc do szkoły,
przedzierać się przez hałdy śmieci.
Pamiętajmy o ekologii i dbaniu o
środowisku wokół nas! NIE: My
pamiętamy o ekologii i dbaniu o
Klasa IIIe po zakończonej akcji wraz z wychowawcą - p. Barbarą Klaus.

Klasy pierwsze - jak nakazuje zwyczaj naszego gimnazjum - przeszły 12 października chrzest bojowy...
W tym roku imprezę zorganizowała klasa IIB z
wychowawczynią - p. Moniką Depkun. Tematem przewodnim
była moda, jak się okazało w czasie spotkania, w najszerszym z
możliwych zakresie, co widać było w czasie prezentacji.
Czy pierwszakom udało się osiągnąć zamierzony cel? Ocenicie
sami... Najważniejsze, że „Modny gimnazjalista” wciąż podąża za
modą, nie dając jej odejść zbyt daleko :-)
Klasy były oceniane w różnych kategoriach: wierszyki/piosenki
klasowe, ubiór zgodny z tematem, plakat. Mogli też zmierzyć
swoje siły w innych konkurencjach, tj. wykonywanie zadań

fizycznych, projektowanie i tworzenie strojów z różnych materiałów,
taniec ze szczotką oraz pytania na logikę.
Zaprezentować mogli się też wychowawcy klas pierwszych,
chwaląc się swoimi umiejętnościami tanecznymi przy kankanie.
Zmagania wygrała klasa ID, 2 miejsce zajęła I C, na 3 uplasowała
się IA, a zaszczytne ostatnie miejsce oraz wyjątkową możliwość
przygotowania otrzęsin za rok otrzymała IB! Gratulujemy wszystkim!
Ważnym punktem spotkania było ślubowanie uczniów, którzy złożyli
słowa obietnicy o godnym reprezentowaniu gimnazjum.

Klasa IC zastanawia się nad odpowiedziami.

Modni gimnazjaliści prezentują swoje stroje.

(Gie, Adzia)

Media kształtują osobowość
30 września udaliśmy się wszyscy do kina
Bałtyk na przedstawienie pt. „W zamęcie”,
ramach projektu profilaktycznego.
Spektakl opowiadał historię dziennikarki,
która udała się do więzienia, poszukując
ciekawego tematu na artykuł. Znalazła.
Poznała i opisała w gazecie historię Przemka,
który zamordował 12-latkę. Ważnym
czynnikiem popełnienia zbrodni stały się
horrory i thrillery oglądane przez niego wiele
razy, tak że stracił poczucie
odpowiedzialności za siebie samego,
postawił znak równości między fikcją a
realem.
Artykuł zyskał duży rozgłos i wzbudził
wiele dyskusji. Dziennikarka, widząc swój
sukces, postanowiła kontynuować sensacyjny
temat i wejść „w układ” z młodym więźniem.
On dostarcza jej tematów do gazety
z własnego życia, a ona w zamian pomaga

dzo zależy. I układ trwałby dalej, gdyby nie
próba samobójcza Przemka spowodowana
tym, że dziewczyna nie chce mieć z nim nic
wspólnego. W końcu udaje się ją odnaleźć
i okazuje się, że... Ania jest w ciąży.
Dziennikarka nadal opisuje losy obojga
młodych ludzi i namawia dziewczynę do
aborcji. Ta się jednak nie zgadza. Po
porodzie redaktorka zmienia swoją postawę
wobec całej sytuacji i przygarnia do siebie
dziewczynę z dzieckiem, a Przemek
wychodzi z więzienia po 12, a nie 25 latach.
Spektakl pokazał dwie ważne sprawy. Po
pierwsze: wpływ tego, na co my patrzymy
na na to, jak postrzegamy świat. Po drugie:
ogromny wpływ mediów, które wręcz
tworzą rzeczywistość, mają zdolność
kreowania nawet światów, których nie ma i
postaci takich, jakich chcą oglądać
widzowie.
I o obu tych rzeczach trzeba pamiętać!

22 września odbył się w naszej szkole
próbny alarm przeciwpożarowy. W ten
praktyczny sposób uczniowie, nauczyciele
oraz inni pracownicy przećwiczyli i
zapoznali się ze sposobami ewakuacji z
budynku w razie zagrożenia pożarowego.
Po trzykrotnym sygnale dźwiękowym
wszyscy opuścili budynek szkoły,
korzystając z wyznaczonych wyjść
ewakuacyjnych. Cały próbny alarm odbył
się sprawnie i bez żadnych kłopotów.
Oczywiście nic się nikomu nie stało. ; )

Szkolny rozkład jazdy
1 września 2009r.
Innymi słowy rozpoczęcie
roku szkolnego, ale to już za
nami…
23-31 grudnia 2009r.
Czyli to, co tygryski lubią
najbardziej – wyczekana
gwiazdka.
25 stycznia – 7 lutego
2010r.
Białe, zimowe szaleństwo.
1 – 6 kwietnia 2010r.

Rozpoczęcie zajęć

Zimowa przerwa
świąteczna

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa
świąteczna

Mama pyta Jasia:
- Jasiu dlaczego nie bawisz się już z Kaziem?
- Mamo, a czy Ty byś chciała się kolegować
z kimś, kto pali, pije i przeklina?
- Nie, Jasiu!
- No widzisz, Kazik też nie chce.
Jak zatopić łódź podwodną pełną blondynek?
- Wystarczy zapukać do drzwi.
Co robi zaatakowany kucharz?
- Wzywa posiłki.

- część humanistyczna

Odwiedziny zajączka.
Zmora, która śni się po
nocach (prawie) wszystkim
trzecioklasistom.

- część matematyczno
– przyrodnicza

27 kwietnia 2010r.
28 kwietnia 2010r.

- część z języka
obcego nowożytnego

29 kwietnia 2010r.

Spotykają się dwa żółwie, jeden bez
skorupki:
- Co ci jest? - pyta kolega.
- Uciekłem z domu.

Dodatkowy dzień
wolny od zajęć:

4 czerwca 2010r.

Blondynka do blondynki:
- Czy muchomory są jadalne?
- Tak, tylko zdrap te białe plamki.

Zakończenie roku

25 czerwca 2010r.

Ferie letnie, czyli
wakacje

26 czerwca – 31 sierpnia
2010r.
„Idę na plażę, na plaaaażę…”

Egzamin gimnazjalny:

Dwa szczury jedzą taśmę filmową.
- Dobry film – mówi jeden.
- Tak – odpowiada drugi – ale książka była
lepsza.

Nauczyciel pyta ucznia:
- Powiedz mi szczerze, kto napisał ci pracę
domową?
- Nie wiem, proszę pani. Wczoraj wcześnie
poszedłem spać.

ważne

-

wygranie

słodkiej

Zastanawiali się na Ukrainie, co posadzić
wokół Czarnobyla:
- Buraki.
- Nie, bo krowy pozdychają.
- No to może ziemniaki.
- Nie, bo się ludzi potruje.
- To posadzimy tytoń, a na papierosach
napiszemy: „Minister Zdrowia ostrzega po
raz ostatni”.

3.
5.

niespodzianki!

Spróbujcie rozwiązać krzyżówkę, a hasło wpiszcie do

2.

zamieszczonego niżej kuponu. Aby wziąć udział w losowaniu,

6

należy przynieść

Blondynka poznała chłopaka na czacie…
Dużo rozmawiali i w końcu koleś pyta:
- Spotkamy się w Realu? Na to blondynka:
- Ale u nas nie ma Reala, to może w
Biedronce?

PIONOWO:
2. Drzewo kwitnące wiosną, a jesienią rodzące często czerwone - owoce.
3. Owoc, z którego sokiem często pijemy
herbatę podczas choroby.
4. Miesiąc, będący drugim nauki.

Przed Wami kolejna możliwość intelektualnych zmagań oraz równie

Przychodzi blondynka do księgarni:
Ile kosztuje ta książka?
- Która?
- Ta za 10 złotych.
Strażacy założyli zespól muzyczny. Na
pierwszej próbie kapelmistrz pyta:
- Jaka jest różnica miedzy fortepianem
a skrzypcami?
- Fortepian dłużej się pali!

POZIOMO:
1. Pajęcze nici unoszące się w powietrzu w
pogodne, jesienne dni.
6. Często noszony, gdy pada deszcz.

Supełek
co

Dlaczego się smucisz?
- Bo będę ojcem…
- Ale to jest powód do radości!
- Niby tak, ale nie wiem jak powiedzieć
o tym żonie.

tenże kupon do Klaudii z klasy IIa.

1.

4.
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Czekamy na Wasze kupony. Miłego łamania głowy!
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Imię: ____________________
Nazwisko: ________________
Klasa: ___________________
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6.
Hasło:
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5. Deszczowa, brzydka pogoda.

3

