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Nauczycielom najpiękniejsze kwiaty! 

        ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 GIMNAZJUM NR 4 W 

Jan Paweł II Jan Paweł II Jan Paweł II Jan Paweł II ---- Papież wolności Papież wolności Papież wolności Papież wolności    
Dziś nasze serca i umysły wracają 

do chwili wyboru kardynała Karola 

Wojtyły na Stolicę Piotrową.               

       Od początku Jego Pontyfikat 

rozbudził nadzieję, ożywił wiarę 

chrześcijańską, miał potężny wpływ na 

historię Polski i Świata. W tym roku 

obchodzimy 31. już rocznicę wyboru 

Polaka na papieża.  

     Także w naszej szkole dzień ten 

został uczczony uroczystym apelem 

poświęconym życiu i pontyfikatowi 

ukochanego papieża. Uroczystość 

została przygotowana pod kierunkiem 

pani Elżbiety Paszkowskiej. 

Często nie doceniamy naszych nauczycieli. Często narzekamy na 

ich wymagania. Jednak tego szczególnego dnia mamy możliwość 

podziękować naszym Pedagogom za wszystko, co dla nas robią. 

   13 października w naszej 

szkole odbył się uroczysty apel z 

okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

To szczególny dzień, w którym 

praca Nauczycieli zostaje 

doceniona,  między innymi 

poprzez otrzymane nagrody. 

Dyrekcja szkoły: pan Grzegorz 

Ulko oraz pani Ewa Żynda złożyli 

podziękowania   

i wręczyli Nagrody Dyrektora   

(na zdjęciu z panią Teresą 

Usłyszeliśmy też, którzy 

pedagodzy zostali nominowani 

do Nagrody Prezydenta 

Suwałk,  

a byli to: pani Barbara Klaus 

oraz pan Grzegorz Ulko.  

     Po burzy oklasków dla  

wyróżnionych nastąpiła część 

artystyczna.  Wszystkim 

zaparło dech w piersiach, gdy 

usłyszeliśmy śpiew Maćka 

Gryczana kl. III E (na zdjęciu 

wyżej, po lewej), który również 

popro- 

wadził całą ceremonię. Artyści 

w zabawny sposób pokazali 

szkolną rzeczywistość, np. 

sprawdzanie wypracowań, 

zajęcia lekcyjne czy dyżur 

nauczycieli na korytarzach 

szkolnych.  

    Wszystkim Pedagogom 

składamy najserdeczniejsze 

życzenia: wytrwałości, 

cierpliwości oraz 

Dzień papieski (16 października) 

został ustanowiony przez Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej jako 

szczególne święto w roku 2005 jako 

hołd złożony największemu 

autorytetowi XX wieku, człowiekowi, 

który uczył nas solidarności, odwagi i 

pokory. 

Jan Paweł II bardzo cenił sobie 

spotkania z młodzieżą. Wiedział, że to 

właśnie w nich jest obietnica nowego, 

lepszego jutra. Bardzo mocno kochał 

dzieci; jako jedyny papież jeździł  

na nartach czy pływał. Swe życie 

złożył w ręce Maryi. Jego dewizą  było 



           

W naszej szkole ruszyły od 1 października zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Otwarta 

Szkoła” finansowanego przez Unię Europejską. Uczniowie mają możliwość poszerzenia swoich 

zainteresowań, ale też nadrobienia braków z języka polskiego czy angielskiego, matematyki, chemii 

czy informatyki. Poprosiliśmy panią pedagog Barbarę Klaus - Kierownik projektu w gimnazjum 

przybliżenie nam założeń całego przedsięwzięcia. 

Spuentowane 
Zakończyły się Wojewódzkie 

Konkursy Przedmiotowe na 

poziomie szkolnym. Spośród 

naszych kolegów do etapu 

rejonowego z poszczególnych 

przedmiotów zakwalifikowało się 

3 2  o s o b y ,  w  t y m :  

z  j ę z y k a  p o l s k i e g o - 6 ,  z 

m a t e m a t y k i – 5 ,  z  j ę z y k a 

angielskiego-5, z bio-logii–4, z 

g e o g r a f i i – 4 ,  z  h i s t o r i i - 3 ,  

z informatyki-3, z chemii-2.  

O szczegółach konkursowych 

zmagań poinformujemy w kolejnym 

numerze! 

 

Pedagog szkolny – p. Barbara Klaus 

każdego roku organizuje Konkurs 

Wiedzy o AIDS skierowany do 

pierwszoklasistów. W tym roku 

jego zwycięzcami zostali: 

1. .Klaudia Dawidowicz– kl. I B 

2. Marlena Stankiewicz– kl. I D 

3. Karolina Sobolewska– kl. I D 

oraz Wojciech Putra– kl. I A 

 

W zawodach lekkoatletycznych 

LZS chłopcy w składzie: Łukasz 

Czerwiński, Mateusz Butkiewicz, 

Łukasz Jankowski i  Kamil 

Wojciechowski uplasowali się na II 

miejscu w sztafecie 4x100m; a 

Mateusz na dystansie 200m  zajął II 

miejsce. 

 

W Międzyszkolnym Turnieju Piłki 

Nożnej chłopcy awansowali do Za-

wodów Grupy Północnej, gdzie 

zajęli III miejsce. Mateusz 

Malinowski z kl. III C zajął III 

miejsce, a Łukasz Jankowski z kl. II 
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Kto przyczynił się do realizacji projektu 

„Otwarta szkoła” w Gimnazjum nr 4? 

- Pani dyrektor, Ewa Żynda, ja i oczywiście pan 

dyrektor. 

Kto może brać w nim udział? 

- Ci, którzy się zadeklarowali. 

Jakie były kryteria doboru uczestników ? 

- Projekt jest skierowany do uczniów, którzy ze 

względu na czynniki ekonomiczne i społeczne nie 

funkcjonują prawidłowo w systemie oświaty. Do 

grupy tej zaliczyliśmy między innymi uczniów  

o niskich wynikach w nauce, jak i też szczególnie 

uzdolnionych, pochodzących z rodzin 

najuboższych. Są tam osoby, które wykazują braki 

w nauce, mają trudności z opanowaniem materiału.    

Poza tym przeprowadzono diagnozę (uczniowie 

składali deklarację) i po tym spośród 

gimnazjalistów wyrażających chęć udziału w 

zajęciach, wybieraliśmy chętnych. Jeżeli zajęcia 

były dla uczniów uzdolnionych, to wybieraliśmy 

o s o b y  

o wysokich wynikach w nauce. Jeżeli były to 

wyrównawcze, to o niższych wynikach. 

Na czym będą polegały te zajęcia? 

- To pytanie do wszystkich nauczycieli, którzy je 

prowadzą. Pani Iga Osewska zajęcia chemiczne, 

pan dyrektor Grzegorz Ulko zajęcia z informatyki, 

pani Ewa Żynda zajęcia z matematyki, pani Jolanta 

Witkowska zajęcia humanistyczne oraz pan Paweł  

 Osiecki, zajęcia z języka angielskiego. Generalnie, 

to takie, które będą rozwijające z danego 

przedmiotu albo wyrównawcze, podciągające w 

nauce.  Choć przewidziałyśmy również zajęcia 

logopedyczne czy psychologiczne, które - mamy 

nadzieję zaowocują dla młodych ludzi 

umiejętnością analizowania swoich postaw oraz 

osiągnięciem zaplanowanych rezultatów w 

bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Różnorodne 

zabawy i ćwiczenia pozwolą miło spędzić czas i 

poznać siebie nawzajem. Na pewno wszyscy 

otrzymają pomoce dydaktyczne, zeszyty ćwiczeń  

i różne gadżety. 

Kiedy projekt będzie realizowany? 

- Od października do końca maja tego roku. 

Spotkania będą odbywały się dwa razy w tygodniu, 

przez 27 spotkań. 

 

Redaktorzy „Puenty” zajrzeli na zajęcia chemiczne 

oraz informatyczne. Pani Iga Osewska wyjaśniła, że 

uczniowie będą wykonywać doświadczenia 

przybliżające im zjawiska, z którymi spotykają się 

na co dzień (patrz: zdjęcie po lewej). Zajęcia mają 

również na celu skłonienie uczniów do 

samodzielnych badań i obserwacji zjawisk 

chemicznych. Pomogą w pogłębieniu wiedzy 

chemicznej, a także pomogą nadrobić zaległości w 

nauce tym uczniom, którzy tego potrzebują. 

Na zdjęciu wyżej chłopcy w czasie zajęć, które - jak 

powiedział pan dyrektor  - pozwolą im poznać 

zasady pracy z systemem plików, zabezpieczenia 

komputera, szyfrowania plików i katalogów, ale też 

jak  zaistnieć w sieci, tworząc własną witrynę 

WWW. Będzie miał okazję do zmontowania i 

udźwiękowienia  swojego filmu. Wykorzysta 

komputer do obróbki wykonywanych zdjęć - 

 



       Tradycją stały się coroczne Powiatowe Turnieje Piłki Siatkowej 

Dziewcząt i Chłopców o awans do Finału Grupy Północnej. W tym 

roku eliminacje powiatowe odbyły się w Gimnazjum nr 4 w 

Suwałkach. 

        Nasze „Złotka” nas nie zawiodły! Dzielnie walczyły i opłaciło 

się. Zajęły I miejsce, zdobywając awans do dalszego etapu, który 

odbędzie się 15 grudnia w Suchowoli. Najlepszą zawodniczką 

turnieju okazała się nasza koleżanka - Dorota Bieryło. W drugim 

etapie dziewczęta zajęły II miejsce, przegrywając jedynie z drużyną  
                                                                                                             

„Od anafory do rock'a” 

Czy chciałbyś żyć w czasach 

średniowiecza? Czy może nadal tkwisz w 

błędzie, sądząc, że wieki średnie to czas 

zacofania i ciemnoty? Wszelkie 

wątpliwości rozwiały się po żywej lekcji 

historii, w której braliśmy udział  

      20 listopada mieliśmy okazję dotknąć  

i zobaczyć, jak wyglądały sprzęty z okresu 

średniowiecza. Ludzie  w tamtych czasach 

urządzali pojedynki rycerskie, była to ich 

główna rozrywka, z której często korzystali. 

Na tej lekcji mogliśmy nauczyć się też, jak 

władać mieczem na różne sposoby. 

Uczyliśmy  się też strzelać z kuszy,  którą 

celowaliśmy do balonu.  

     Wszyscy uczestnicy lekcji byli bardzo 

zadowoleni ze zdobycia nowej wiedzy na 

temat kultury średniowiecza. To o wiele 

ciekawsze, niż uczenie się z książek czy 

encyklopedii. Mamy nadzieję, że to nie 

jedyna taka lekcja! 
                                                             (AWu) 

Średniowiecze Średniowiecze Średniowiecze Średniowiecze     

bez tajemnicbez tajemnicbez tajemnicbez tajemnic    

      Naszą szkołę po raz kolejny odwiedził 

zespół AA MATT z Olsztyna. Jak wszyscy 

wiemy, szkolny kalendarz potrzebuje 

rozmaitości. Czym byłby znudzony 

rzeczywistością uczeń na lekcji, gdyby nie 

takie „przerywniki”? Oczywiście nikt z nas 

nie wyobraża sobie życia bez cyklicznych 

koncertów... 

      Wszyscy wiemy, jak „pociąga” nas 

muzyka klasyczna. Niewielu nastolatków 

interesuje się tym rodzajem muzyki i 

właściwie nie ma w tym nic dziwnego.  

Dlatego w szkole możemy systematycznie 

brać udział w koncertach. Ten ostatni  

zatytułowany był: „Od anafory do rock'a”.  

      Jego treścią było ukazanie procesu 

kształtowania się muzyki na przestrzeni 

wieków. Zaprezentowano między innymi 

łacińską pieśń „Kyrie eleison”, którą  

w oryginale wykonuje chorał gregoriański 

(śpiewany tylko przez mężczyzn).  

       Dowiedzieliśmy się, jak w XIX wieku 

powstawały operetki oraz musicale oraz 

komedie muzyczne zapoczątkowane w XX 

wieku w Stanach Zjednoczonych. Koncert 

zamknęła piosenka z repertuaru Budki 

Suflera pt. „Piąty bieg”, bardzo znana i 

lubiana, więc wszyscy podchwyciliśmy 

melodię… 

       Koncerty takie jak te sprawiają, że 

nasze gusty muzyczne bardziej się 

otwierają na różne style muzyczne. 

                                             
                                             (Sofija, Glina) 

Faworytek  z  Sejn  i  awansowały  do  ćwierćfinałów  wojewódzkich  

w Białymstoku, które odbędą się po nowym roku. 

       A nasi Panowie? Nic dodać, nic ująć. Mimo zeszłorocznych 

niepowodzeń, godnie stawili czoła innym drużynom i pokazali, co 

potrafią! Zwyciężyli i awansowali do dalszego etapu, a najlepszym 

zawodnikiem turnieju wybrano Sebastiana Kopiczko. Dalszy etap 

odbędzie się 16 grudnia w Suchowoli. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego wspinania się po 

s z c z e b l a c h  e l i m i n a c y j n y c h !                                                             
(Groszek) 

Czyli koncertujemy wokalnie...Czyli koncertujemy wokalnie...Czyli koncertujemy wokalnie...Czyli koncertujemy wokalnie...    



Jasio skarży się nauczycielce: 
- Proszę pani, Michał mię pobił! 
- Mnie! - poprawia nauczycielka. 
- Panią też? 

Przychodzi baba do lekarza. Lekarz 
pyta: 
- Co pani dolega? 
Baba wyjmuje z torby mózg, kładzie go 
na biurku i mówi: 
- W głowie mi się to nie mieści. 

Przychodzi baba do lekarza. Lekarz 
pyta: 
- Czemu tak dawno pani nie było? 
- A bo chora byłam… 

Miś, zajączek, wilk i lis grają w karty. 
Po pewnym czasie niedźwiedź wstaje  
 mówi: 
- Ktoś tu oszukuje! Nie będę pokazywał 
palcem, ale jak strzelę w ten rudy pysk! 

Idą dwa koty przez pustynię. Mówi 
jeden do drugiego: 
- Wiesz, nie ogarniam tej kuwety… 

Dlaczego warto jeść ziemię? 
Bo grunt to zdrowie. 

Pewne rodzeństwo się pokłóciło i nie 
odzywało się do siebie. Tydzień po 
kłótni, wieczorem, brat jak zawsze 
zostawia na stole liścik do siostry: 
- Aśka, obudź mnie jutro o siódmej. 
Nazajutrz budzi się o dziewiątej. Zrywa 
się i widzi kartkę na szafce przy łóżku: 
- Robert, wstawaj, już siódma. 

Dzwoni telefon, odbiera ojciec pięciu 
córek: 
- Czy to ty, Żabciu? - mówi chłopak  
w słuchawce. 
- Nie, ja jestem władcą tego stada -
odpowiada ojciec. 

Spotkał pająk pająka: 
- Cze, co robisz? 
- A gram sobie w motylki. 
- Skąd masz? 
- Ściągnąłem sobie z sieci.  
 
- Czy zdajesz sobie sprawę z tego, ile 
nas kosztuje twoja nauka? 
- Tak, tato. Dlatego staram się uczyć jak 
najmniej. 
                                                    (Sofija)                                                        
 

 

     

Nieraz zapewne „zasypialiście” na lekcji z powodu 

maglowania tego samego tematu tysiąc razy ;) 

Rozwiązanie tego problemu jest bliskie i naszym sercom, 

dlatego przedstawiamy Wam niżej kilka patentów, aby 

nie używać ławki jako prowizorycznego łóżka ;) 

- Tłumacz temat lekcji na język obcy; ciekawy jest 

pseudohiszpański: ,,żołnieros zrobielos atakos na pałacos” 

- Zachowuj się jak rasowy reporter: zrób relację ,,na żywo” 

z lekcji.  

- Załóż zeszyt i wpisuj tam wszystkie śmieszne teksty, jakie 

usłyszałeś na lekcji; na przerwach je przeczytaj, humor się 

poprawi – sprawdzone!  

- Wypisz 30 cech swojego wymarzonego partnera. Po 15. 

przestaniesz wierzyć w jego istnienie… 

- Porozglądaj się po klasowych kontach, z kumpelą zróbcie 

zakład, który znajdzie więcej karaluchów lub innych 

stworzonek (jeśli takowe są) w kątach klasy.   

 Oczywiście rysowanie bazgrołów na ostatniej stronie 

zeszytów pochłania duuużo czasu. Ale nie zapominajmy, że 

na lekcjach przede wszystkim powinniśmy słuchać 

nauczycieli! I uczyć się pilnie! Cały czas!                                   
                                                                                    (Adzia) 

Przed Wami, Kochani Czytelnicy, kolejna możliwość 
intelektualnych  zmagań oraz - co  równie ważne - wygranie 
słodkiej niespodzianki! Tym razem trafia ona do Michała 
Protasiewicza z kl. II A. Zazdrościmy! 

Rozwiążcie krzyżówkę, a hasło wpiszcie do zamieszczonego 
niżej kuponu. Aby wziąć udział w losowaniu, należy przynieść  
tenże kupon do Klaudii z klasy IIa. 

                          Czekamy na Wasze kupony. Miłego łamania głowy!  

 Imię: _________________ 

 Nazwisko: _____________ 

 Klasa: ________________ 
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POZIOMO: 

1. Miesiąc, w którym Polska odzyskała niepodległość. 
4. Wieczór wróżb pod koniec listopada. 
PIONOWO: 
2. Amerykańskie święto z nocy 31 października, wigilia 

Wszystkich Świętych. 
3. Nie duch, nie upiór, nie widmo.  
5. Wiolinowy, do drzwi, użyteczny do pewnej wróżby 

związanej z woskiem.  

              (Groszek) 

 Supełek 


