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Czas próby

Bardzo skupieni trzecioklasiści

Jak co roku, w dniu zakochanych w
naszym
gimnazjum
ogarnęła
fala
entuzjazmu w sprawie obchodów dnia
miłości. I choć wśród nas zagorzali
przeciwnicy obchodzenia Dnia Świętego
Walentego, to
uśmiechnąć się do

Magda Andrulewicz i Patryk Krzywicki z III B w przyjacielskim
uścisku.

Za nami pierwszy semestr - rozpoczął
się kolejny – dla niektórych ostatni
w naszej szkole. Koniec semestru to czas
podsumowań, „zbierania plonów”,
sprawdzania naszej wiedzy.
Wśród tego oczywiście egzaminy
próbne dla trzecioklasistów. Jak poszły?
Jaki był poziom ich trudności? Szczegóły,
po ogłoszeniu wyników, podamy w
kolejnym numerze, jednak wśród
piszących dało się zauważyć pewien

Pomimo że w tym roku walentynki
wypadały w niedzielę, Walenty w naszym
gimnazjum spisał się na piątkę już w piątek.
Jak w latach poprzednich, doskonale
zadziałała szkolna poczta walentynkowa,
która skutecznie uszczęśliwiała uczniów, ale
t
e
ż
i nauczycieli, stosownymi kartkami. Uwaga:
byli tacy, którzy dostali po 11 karteczek!
Równie dużą popularnością cieszyła się
zabawa walentynkowa: wszyscy wchodzący
do szkoły otrzymywali serduszka z
numerem. Miłym zadaniem do wykonania
było odnalezienie osoby (oczywiście płci
przeciwnej) z takim samym numerem, w
za mi an o tr z ym y wa ło si ę sło d ką
n i e s p o d z i a n k ę
w postaci duuużego lizaka. Byli tacy, którzy
tylko sobie znanymi sposobami wchodzili w
posiadanie kilku numerów.
Oczywiście, wszyscy uczniowie ubrani za
czerwono byli zwolnieni z konieczności
odpowiadania na trudne pytania przy tablicy,

wego niepokoju:
- Według mnie najgorszy był angielski…
I to słuchanie… Masakra.
- Niby łatwe, a jak przyjdzie co do czego,
to siąść i zacząć uczyć się do tego
właściwego.
- Szczerze mówiąc to spodziewałem się,
że będzie trudniejszy, choć nie ma co
chwalić dnia przed zachodem (słońca).
- Z humanistycznym dałem radę, gorzej
z matmą i chemią…
(Groszek)

Dobrani przez los (spójrzcie na te nazwiska): Karolina
Safinowska z I C i Michał Safianowski z II D

Ś wi ęto z a ko ch an ych u wi eń c z yła
walentynkowa dyskoteka, która cieszyła się
niezwykłym powodzeniem. Bo w końcu
taki dzień zdarza się tylko raz w roku!
(Groszek)

Spuentowane
Po raz dziesiąty w polskich
szkołach odbyła akcja charytatywna
„Góra Grosza” na rzecz
potrzebujących z domów dziecka.
W ubiegłym roku uczniowie z
ponad 10 tys. szkół zebrali 180 ton
drobnych monet o wartości ponad
2,4 miliona zł. Również w naszej
szkole została przeprowadzona ta
akcja. W styczniu podsumowaliśmy
jej wyniki: razem uzbieraliśmy
175,32 zł.

Pięciu naszych kolegów
zakwalifikowało się do etapu
wojewódzkiego konkursów
przedmiotowych.
Laureatami z języka polskiego
zostali: Magdalena Andrulewicz,
Paweł Birgiel i Natalia Godlewska
z kl. III B oraz Sandra Łangowska
z kl. III D; z matematyki: Daniel
Czokało z kl. III D i Maciej
Gryczan kl. III E; z informatyki:
Natalia Godlewska z kl. III B i
Bartłomiej Skibicki z kl. III E.
Gratulujemy i trzymamy kciuki za
ostatni etap!

W sporcie:
•II mi ej sc e w p ółfi na le
Wojewódzkiej Gimnazjady w
piłce siatkowej dziewcząt
• IX miejsce ex aeqo w finale
Woj e wód zk i ej Gi m na zj ad y
w piłce siatkowej dziewcząt
• I miejsce w Mistrzostwach
Suwałk w piłce siatkowej
Szkolnego Związku Sportowego
• V miejsce w Finale Grupy
Północnej w piłce siatkowej
chłopców
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Nowe twarze wśród pedagogów
Ciało Pedagogiczne naszego gimnazjum zostało ostatnio zasilone przez dwie miłe panie pedagog.
Jedną z nich jest Pani Anna Nowacka, która objęła stanowisko psychologa szkolnego. Druga to Pani
Agnieszka Winnik Pomichter pełniąca funkcję doradcy zawodowego.
o. Obie poprosiliśmy o rozmowę.

Anna Nowacka – psycholog

Od niedawna pełni Pani funkcję psychologa
w naszym gimnazjum, czym kierowała się Pani
przy wyborze zawodu?
- Psychologiem zostałam przez przypadek.
Wcześniej wybrałam inny kierunek studiów,
który mi się jednak nie podobał, więc go
zmieniłam i zdecydowałam się na psychologię,
choć kompletnie nie spodziewałam się, że będę

Czy zawód doradcy zawodowego to od
początku świadomy wybór?
- Właściwie zaczęło się studiów, tam wybrałam
specjalizację psychologia organizacji pracy. Już
wtedy wiedziałam, że swoją przyszłość chcę
wiązać z doradztwem zawodowym, które jest
dziedziną sprawiającą mi największą
przyjemność.
Czym dokładnie zajmuje się doradca
zawodowy?
- Przede wszystkim doradca zawodowy zajmuje
się pomocą dla młodzieży gimnazjalnej w
poznawaniu siebie, rozpoznawaniu jakie ma się
zdolności i zainteresowania, do jakiego zawodu
dany człowiek pasuje.
Czy praca z nami jest Pani pierwszym
doświadczeniem zawodowym?
- Nie, pracuje z młodzieżą już siódmy rok, szósty
jako doradca zawodowy. Na co dzień pracuję
w poradni psychologiczno – pedagogicznej, tam
też pełnię funkcję doradcy. Chciałabym
podkreślić, że nie wyobrażam sobie doradztwa
bez psychologicznych aspektów.
Jak Pani spędza wolny czas?
- Skończyłam kurs fotografii i zajęłam się
robieniem zdjęć. Na początku jeździłam w różne
miejsca i robiłam zdjęcia starych budynków.
Inspiru-

Na pewno wybrałam ten zawód dlatego, że
bardzo interesują mnie ludzie, ich historię,
dociekanie, jakimi motywami się kierują się,
a przede wszystkim lubię przebywać z ludźmi.
Czym dokładnie zajmuje się psycholog?
- Na pewno rozmawia z uczniami. Najczęściej
z tymi, którzy z jakiegoś powodu zachowują
się nie tak jak powinni, rozmawia również
z ich rodzicami (jeżeli są taką rozmową
zainteresowani) o tym, jak ulepszyć ich
kontakt z dziećmi. Psycholog przeprowadza
też różnego rodzaju zajęcia z klasami lub
grupowo oraz spotyka się z każdym chętnym
indywidualnie.
Czy pracowała Pani wcześniej z młodzieżą?
- Tak, w Szkole Podstawowej nr 5, z
gimnazjalistami miałam kontakt poza szkołą.
Jakie są Pani zainteresowania?
- Zawsze interesowałam się filmem. Niestety, nie
mam na to zbyt wiele czasu z powodu pracy.
Lubię też robótki ręczne - ostatnio szydełkuję.
Bardzo lubię czytać książki.

Agnieszka Winnik Pomichter - doradca zawodowy.

ję się fabrykami. Lubię przyrodę, ale raczej jest
ona na drugim miejscu. Oprócz tego, jako
członek stowarzyszenie „Nie po drodze”, gram
w grupie teatralnej reaktywowanej 3 lata temu,
przygotowujemy spektakle (do tej pory dwa).
Jakie jest Pani motto życiowe?
- Wiąże się z doradztwem zawodowym: „Znajdź
zawód, który lubisz, a nigdy nie będziesz
musiał pracować”. Myślę, że mój zawód jest
właśnie taki. Robię coś, co sprawia mi radość
i jeszcze przy okazji mi za to płacą. Życzę
każdemu, żeby wybrał zawód sprawiający mu
przyjemność.
My również życzymy tego, zwłaszcza naszym
kolegom, i dziękujemy za rozmowę. (Gie, Adzia)

Nie wszyscy wiedzą, ale mamy w szkole
wyjątkowego ucznia, który - jak na swój
wiek - osiągnął bardzo wiele. Mowa
oczywiście o Bartku Skibickim z III E,
który otrzymał ostatnio stypendium
z rąk pani wiceminister Edukacji
Narodowej.
Wspomnianą wyżej nagrodę przyznano
mu za wybitne osiągnięcia w nauce
(średnią ocen 5, 3) oraz liczne nagrody
otrzymane w dziedzinie modelarstwa.
Bartek był jedynym gimnazjalistą
wyróżnionym przez panią wiceminister. Poczułem się doceniony – powiedział w
rozmowie z nami.
Nie jest to jego pierwsza nagroda, jest
też Mistrzem Europy i Wicemistrzem
Świata w modelarstwie, a to tylko
najważniejsze osiągnięcia.
Modelarstwem zainteresował go tata,
który jest instruktorem. Zapytacie, na

czym polega ta dziedzina modelarstwa? Otóż są
to modele swobodnie latające, prościej mówiąc,
nie potrzebują radia ani pilota, a napędzane są
gumą. Aby wykonać taki model, Skiba przesia-

duje zimą w modelarni i przez kilka
miesięcy skleja taki samolot, aby był
gotowy do zawodów latem. Jest to bardzo
pracochłonne. Generalnie spędza czas na
dwugodzinnych zajęciach trzy razy w
tygodniu. Później praktycznie całe lato jest
na zawodach.
Bartek interesuje się też elektroniką,
motorami i - jak sam mówi - wszystkim
innym po trochu. Niestety, nie ma za dużo
wolnego czasu. Zimą odpoczywa przed
komputerem, a latem, między zawodami,
zawsze udaje mu się gdzieś wyjść i spędzić
czas z kumplami Gdy jest ciepło, brakuje
mu nieco czasu na naukę, więc stara się
wszystko nadrobić zimą. Silna osobowość
na pewno mu w tym nie przeszkadza.
Bartkowi gratulujemy serdecznie
życzymy dalszych sukcesów!

i

(Madzialena, Gie)

Jak wiecie, Drodzy Czytelnicy, wszystko w życiu wymaga pracy, umiejętności, ale też pewnej wiedzy. My - redaktorzy Puenty „Czwórki”,
chcąc podnieść się na wyżyny sztuki dziennikarskiej, wzięliśmy udział w czterodniowych (!) warsztatach dla zespołów redakcyjnych
gazetek szkolnych. To ciekawe i pouczające doświadczenie zaowocuje, mamy nadzieję, jeszcze lepszą jakością naszego pisma.
Mieliśmy też zaszczyt poznać redaktora naczelnego suwalskiego
oddziału „Gazety Współczesnej” (na zdjęciu poniżej), który
odpowiedział na kilkadziesiąt naszych pytań. Od profesjonalisty
dowiedzieliśmy się, że dziennikarstwo to tak naprawdę próba oddania
rzeczywistości, przekazanie czytelnikom jak najwierniej tego, czego
dziennikarz jest świadkiem, ale oczywiście w sposób ciekawy i
obiektywny. Dlatego dobry dziennikarz ma rozległą wiedzę
praktycznie ze wszystkich dziedzin życia; wie, co dzieję się w
polityce, w sprawach społecznych i ekonomicznych. Jaki z tego

Prowadzący warsztaty: pani Jolanta Kubrak i pan Andrzej Matusiewicz

Dzięki tym warsztatom poznaliśmy tajniki
dziennikarstwa: wiemy, co to LID (wstęp do
artykułu, czyli to co widzicie wyżej zapisane
wytłuszczonym drukiem), piramida PDOUF (czyli
metody tworzenia dobrej reklamy), reportaż czy
felieton.
Poznaliśmy nowych znajomych z Grajewa i
Bakałarzewa, z którymi mogliśmy wymienić się
doświadczeniami. Prowadzący zajęcia (wyżej w
czasie zajęć) zadbali o to, abyśmy mogli zawsze
tworzyć gazetę taką, jakbyście od nas oczekiwali.

Pan Tomasz Kubaszewski w towarzystwie naszych redaktorek

Na spektakl „Szukajac Graala" w suwalskim kinie
Bałtyk szedłem z mieszanymi uczuciami: jak dotąd
przedstawienia, na które co jakiś czas szła nasza
klasa, nie ofiarowały mi zbyt wiele rozrywki. Tym
razem jednak zostałem bardzo pozytywnie
zaskoczony.
Tym, co najbardziej wyróżnia to przedstawienie,
jest zdecydowanie obsada i umiejętności scenografa
(który notabene zagrał także jedną z głównych ról),
który świetnie poradził sobie z przystosowaniem,
niestworzonego wszak do teatralnych występów, kina.
Aktorzy odegrali swoje role naturalnie, miejscami
z pewnym patosem, który dodawał przedstawieniu
smaku. Z kolei wszelkie sceny z udziałem Guta
skłoniły całą widownię do gromkiego śmiechu.
Samo przedstawienie miało bardzo ciekawą
budowę: okraszane nawiązaniami do literatury na
temat rycerstwa (ukazana została nam m.in. świetna
parodia ostatniej walki Hamleta) i humorem,
naprowadzało nas powoli na coraz smutniejsze
refleksje. I tak Graal przestaje być pod koniec
mityczną relikwią, staje się czymś więcej niż
naczyniem
synonimem
szczęścia
i miłości, które bez odpowiedniej troski łatwo utracić.
Sztuka „Szukając Graala" z pewnością zasługuje na
uwagę. Polecam ją każdemu, kto ceni sobie dobry
humor, ale od przedstawienia wymaga jednak czegoś
więcej niż tylko rozrywki.
Paweł Birgiel (III B)

Jasio i tata rozmawiają w salonie. Tata mówi
do niego:
- Jasiu, popatrz na swojego ojca - mądry,
inteligentny, a Ty głupi jak ten stół. To
mówiąc, zastukał w blat. Na to Jasio:
- Ktoś puka.
- Siedź, sam otworzę.

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach?
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko
rozpoczyna się rok szkolny!

Egzamin z zoologii. Profesor, wskazując na
klatkę przykrytą tak, że widać tylko nogi
ptaka, pyta studenta:
Idą trzy pijane blondynki i widzą księdza.
Nie chciały mu się pokazywać w takim stanie, - Co to za ptak?
więc ukryły się w trzech workach.
- Nie wiem - mówi student.
Ksiądz ciekawy, co znajduje się w workach,
- Jak się pan nazywa? - pyta profesor,
kopie w jeden i słyszy:
sięgając po notes.
- Miau.
Student podciąga nogawki.
- Niech pan profesor sam zgadnie...
Kopie w drugi i słyszy:
- Hau, hau.
Siedzi dwóch pijaczków w knajpie. Piją
Kopie w trzeci i słyszy:
ostro. Około północy:
- Kartofle.
- Wiesz stary, muszę już iść.
Przychodzi Amerykanin do polskiego sklepu - A daleko masz?
i pyta:
- Nie, na Matejki, tu zaraz obok.
- Czy są pomidory?
- Tak? Ja też mieszkam na Matejki.
Sprzedawczyni odpowiada:
Dwanaście.
- Tak, są.
- Co ty!? To jesteśmy sąsiadami. Ja pod
Klient na to:
dwójką, na parterze.
- Takie małe? U nas mamy takie duże
pomidory. A czy są ogórki?
- Zaraz... To ja mieszkam pod dwójką!
- Tak, mamy.
- Chwila....... JACUŚ!?
- U nas mamy większe.
- TATA???
Ekspedientka nie wytrzymuje, wychodzi na
zaplecze, przynosi arbuz i pyta się
Rozmawiają dwie blondynki:
Amerykanina:
-Ty, słuchaj, wiesz, że w tym roku sylwester
- A widział pan kiedyś taki groszek?!
wypada w piątek?
Idą trzy mrówki przez las.
-Kurczę, żeby tylko nie trzynastego!
Pierwsza mówi: - Idę w lewo.
(Sofija)
Druga mówi: - Idę w prawo.
A trzecia na to: - To ja idę z wami.

Supełek
Przed Wami kolejna możliwość intelektualnych zmagań oraz
wygrania słodkiej niespodzianki, którą w zeszłym numerze
otrzymał Sebastian Kopiczko z kl. II D.
Spróbujcie rozwiązać krzyżówkę,

a

hasło

wpiszcie

do

zamieszczonego niżej kuponu. Aby wziąć udział w losowaniu,
należy przynieść tenże kupon do Klaudii z klasy II A.
Czekamy na Wasze kupony z rozwiązaniami!
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1. Trwa 40 dni.
2. Ptak odlatujący do ciepłych krajów na zimę.
3. Miesiąc po lutym, a przed kwietniem.
4. Kawałek lodu pływającego po rzece.
5. Tafla zamarzniętej wody, miejsce jazdy na łyżwach.
6. Wiosna po angielsku.
7. Czas, gdy śnieg zamienia się w wodę.
8. Pora roku, gdy wszystko ponownie budzi się do życia.
9. Topimy ją jako symbol pożegnania zimy.
10. Kwiat, który „przebija się przez śnieg”, zwiastun wiosny.
11. Wiosenny kwiat o fioletowej, białej lub żółtej barwie, rośnie
w górach.
(Groszek)

