
• Spotkanie z grami planszowymi 

• Oswajanie języka angielskiego 

• Dwa różne sporty, a tyle wspólnego 

• Jan Paweł II wzorem dla innych 

• Sing it swing it! 

• Dni Otwarte naszego gimnazjum 

        W tym numerze:W tym numerze:W tym numerze:W tym numerze:    

      Gazetka Gimnazjum nr 4 w Suwałkach                        Nr 3       Rok 2012/2013                   Cena 50 gr 
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Spotkanie z grami planszowymi 

26 kwietnia uczniowie klasy I B mieli okazję wypróbować swój angielski w praktyce. Na zaproszenie nauczycieli języka 

angielskiego naszą szkołę odwiedziła urodzona i wychowana na Filipinach p. Sujata Kruszyńska.  

Poprowadziła ona zajęcia, podczas których 

najważniejsze było praktyczne użycie języka angielskiego. 

Trzeba przyznać, że uczniowie poradzili sobie z tym zadaniem 

wyśmienicie. Nie chodzi tu o to, że nie popełniali błędów i ich 

zdania były wzorowe. Nie. Po prostu próbowali komunikować 

s i ę  

w obcym dla nich języku. Chodzi o skuteczną komunikację, 

zrozumienie siebie nawzajem i wywiązanie się z postawionego 

30 kwietnia odbyło się spotkanie z grami planszowymi. Nauczyciel jęz. angielskiego - p. Paweł Osiecki przekonywał  

z sukcesem, że to wspaniała forma spędzania wolnego czasu. 

Początki były, owszem nieśmiałe, ale z czasem każdy z 

nich nabierał pewności siebie i coraz odważniej zadawał 

kolejne pytania, a gość z Filipin cierpliwie i z uśmiechem 

odpowiadała na każde z nich, czasem prosząc o 

doprecyzowanie. 

 Nawet nie obejrzeliśmy się i dzwonek brutalnie 

przeniósł nas do Polski, a konkretnie na przerwę. Myślę, że 

była to skuteczna próba 
Klaudia Gorlewska 

Imprezę rozpoczęło spotkanie z p. Tomaszem 

Lewandowiczem, który jest autorem gry „Amber” dostępnej 

nawet we Włoszech. Okazało się, że temat tworzenia gier 

planszowych może być naprawdę wciągający oraz że nasi 

uczniowie nie są w tej dziedzinie zupełnie „zieloni”. 

Uczestnicy mieli możliwość rozegrania partii w Amber z 

autorem i... pokonali go, a jak przyznał sam autor, nie jest to 

łatwe zadanie!  

Po prezentacji wszyscy zasiedli do rozgrywek, aby 

spróbować wybranych tytułów gier. A było z czego wybierać! 

Sklep Gratosfera zapewnił bardzo szeroką gamę. Każdy 

znalazłby coś uszytego na miarę jego zainteresowań. 

Zainteresowaniem cieszyły się: Drako, Dixit, Świat Dysku i 

Slavika. Ważnym momentem imprezy był turniej w 

Carcassonne. Pomimo że gra powstała zaledwie 10 lat temu, 

  Śmiało można ją nazwać klasykiem popularnym na 

całym świecie. Część z uczestników widziało tę grę po raz 

pierwszy, ale i tak z powodzeniem mogli rywalizować z 

bardziej zaprawionymi w Carcassonne graczami. Najmłodszy 

uczestnik miał zaledwie 5 lat (i w rywalizacji z 

gimnazjalistami udało mu się zająć wysokie - drugie miejsce). 

 Była to pierwsza impreza tego typu w naszej szkole, 

ale na pewno nie ostatnia. Najlepszą recenzją była frekwencja, 

bo przewinęła się duża grupa osób (spora część uczestników 

była uczniami innych suwalskich szkół). Chyba wszyscy 

przekonali się, że „nie takie nudne te planszówki...”. Zatem, do 

następnego razu! 

 Julia Karaś 

 

     



                                                Poznajmy się    

Super Głowa! 

Julia Karaś 

Jan Paweł II wzorem dla innych 

12 kwietnia w naszym Gimnazjum odbył się konkurs recytatorski z okazji XVIII rocznicy śmierci Jana Pawła II.  

 Jury w składzie: p. Katarzyna Białek  p. Katarzyna 

Bogdan, i p. Elżbieta Paszkowska oceniało występy 

gimnazjalistów. Uczniowie, chcąc wypaść jak najlepiej, 

powtarzali po cichu swoje wiersze. Ładną i wzruszającą 

interpretacją wyróżniał się każdy wyrecytowany wiersz, dlatego 

jury miało trudne  zadanie do rozstrzygnięcia. Uczestnicy 

przedstawili m.in. Modlitwę Jana Lechonia i Anonim Jana 

Twardowskiego. 

 W przerwie zapytaliśmy kilku uczniów o emocje 

związane z występem. „Bałam się, że pomylę wersy, ale na 

szczęście wyrecytowałam wiersz bezbłędnie” - powiedziała 

 Ostatecznie I miejsce zajęły Aleksandra Jodzis z I 

B z utworem Sonet VII i Daria Cichosz z III D- Hymn, II 

miejsce- Kamil Safinowski z II B- wiersz Modlitwa oraz III 

miejsce za ciekawą interpretację Modlitwy otrzymała 

Paulina Sójkowska z II A. Przegrani dostali nagrody 

pocieszenia. 

 Dobrze, że w naszej szkole są organizowane takie 

konkursy. Dzięki temu oddajemy cześć tak wspaniałemu 

człowiekowi, jakim był Jan Paweł II. Miejmy nadzieję, że 

w następnym roku zgłosi się jeszcze więcej osób. 

 

29 czerwca w Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II, odbyła się trzynasta edycja konkursu „Super Głowa”. Naszą szkołę 

reprezentowała Paulina Sójkowska i Martyna Gorlewska z klasy II A. 

 Turniej rozpoczął się losowaniem miejsc przez 

uczestników i wyjaśnieniem zasad, jakie będą obowiązywały 

podczas trwania konkursu. Zaraz po części organizacyjnej, 

odbyła się runda pierwsza. Na każdym stanowisku paliły się 

trzy lampki, w momencie pomyłki lampka gasła. Osoba, na 

stanowisku której nie paliła się żadna lampka, odpadała  

z gry. Pytania zadawano kolejno, odpowiedzi należało 

udzielić w ciągu 5 sekund.  

 W rundzie finałowej brały udział trzy osoby, tym 

razem obowiązywały zasady „Kto pierwszy, ten lepszy”. 

Pytania dotyczyły różnych dziedzin, niektóre były trudne, 

inne wręcz przeciwnie - bardzo łatwe. W oczach uczestników  

można było dostrzec zdenerwowanie i niepewność, mimo to 

była to przede wszystkim dobra zabawa. Trzeba było popisać 

się umiejętnością szybkiego i logicznego myślenia. 

Widownia także była zaangażowała, każdy mógł sprawdzić 

własną wiedzę.  

 Paulina Sójkowska doszła do rundy 6, niestety, nie 

udało jej się wejść do finału. Miejsce pierwsze zajął Filip 

Ejlak z Gimnazjum im. Marii Konopnickiej, drugie - Kinga 

Wasilewska z Gimnazjum im. Jana Pawła II, trzecie - Tomek 

Makarewicz z Gimnazjum nr 3.   
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Sing it swing it! 

W naszej szkole organizowane są różne konkursy, ale największym powodzeniem cieszy się konkurs „Sing it swing it” 

organizowany przez nauczycieli języków obcych.        

 Na twarzach wszystkich uczestników można było 

zobaczyć stres i zdenerwowanie. Każdy czekał z 

niecierpliwością na swój występ. Mogliśmy posłuchać solistów 

jak i zespołów, wykonujących piosenki w różnych językach. 

Cała publiczność była pod wielkim wrażeniem ciekawej 

choreografii Magdy Ułanowicz z klasy III A, która najbardziej 

wczuła się w rolę gwiazdy wielkiego formatu.  

Alek

Największy szał wywołał występ grupy młodych artystów pod 

przewodnictwem p. pedagog Barbary Klaus śpiewający 

rosyjskie disco polo – „Biełyje Rozy”. 

Jednak wszystkie szanse na zdobycie I miejsca 

odebrała  Emilia Brzozowska z kl. III C. Swoim 

wykonaniem wzruszyła całą publiczność, czym 

zagwarantowała sobie pewne miejsce na podium.  
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Otwarte Dni, Otwarte drzwi 
W naszym gimnazjum odbyły się Dni Otwarte dla klas szóstych szkoły podstawowej.  

 Nasi młodsi koledzy na początku zwiedzali budynek  

i nowe klasy, mieli też okazje poznać  nauczycieli. Udali się na 

prezentację profili poszczególnych klas: mogli zobaczyć 

ciekawe doświadczenia prezentowane przez uczniów klasy 

matematyczno-przyrodniczej.  

 Uśmiechu dodała scenka dziewczyn z klasy z klasy 

sportowej. Uczniowie o profilu językowym zaśpiewali piosenkę 

z morałem „Do dyktanda trzeba dwojga, jeden pisze, drugi 

Całość została podsumowana prezentacją 

ukazującą ciekawe życie szkoły. Umieszczone w niej 

zostały zdjęcia i filmiki pracy samorządu oraz ważnych 

uroczystości szkolnych, otrzęsin i zabaw. Pełni 

entuzjazmu uczniowie klas szóstych ruszyli do 

sekretariatu, aby wybrać właśnie nasze gimnazjum.  

Aleksandra Kalinowska i Karolina Nartowicz 



6 

Uczymy się 

Rzetelny uczeń półżywy ze znużenia,  

czyli ortograficzne potyczki gimnazjalistów 

17 maja odbyła się kolejna edycja konkursu 

ortograficznego „Mistrz Ortografii 2013” Uczniowie klas 

II i III mieli do napisania truuudne dyktando o życiu 

gimnazjalisty.  

 Poziom uczestników był bardzo wyrównany,  

choć nie obyło się bez pewnych trudności. Każdy 

gimnazjalista musi się przecież zastanowić chwil, jak 

poprawnie napisać wyrażenia: rozkojarzony marzyciel, 

czmychać krętymi ścieżkami, hulanki arcypoczciwego 

harcerza czy hołdowanie zasadzie dojrzałości.  

 Jury, w skład którego wchodziły panie 

polonistki, wyłoniło zwycięzców: I miejsce zajęła 

Paulina Zielińska z III B, II - Beata Bydelska z II B, a 

trzecie miejsce przyznano Paulinie Jarmołowicz z II B 

oraz  Anicie Brzozowskiej z III D.  

12 czerwca nasze  laureatki wzięły udział  „XIII 

Miejskim Konkursie Ortograficznym Gimnazjalistów” 

organizowanym w I LO i zajęły prawie wszystkie 

czołowe miejsca: I miejsce w mieście zdobyła Anita 

Brzozowska z III D, III – Paulina Zielińska z III B, a VII 

– Paulina Jarmułowicz z II B. Gratulujemy! 

 

9 maja w naszej szkole obchodziliśmy święto Konstytucji 3 maja. Jak co roku odbył się też uroczysty apel, w którym 

wzięła dział cała społeczność naszej szkoły. 

Po wysłuchaniu hymnu uczniowie przedstawili 

przygotowaną przez siebie część artystyczną. Nasi 

koledzy w ciekawy sposób pokazali nam, jak ważne jest to 

święto i co wniosło do historii naszego kraju.  

 Chór pod przewodnictwem p. Szulc 

zaprezentował nam wiele pieśni, które zostały wykonane 

ciekawie. Uroczystość podsumował pan dyrektor. 

Cieszymy się, że w naszej szkole obchodzimy tak 

ważne święto. Dzięki temu poznajemy historię naszego 

kraju, przez co stajemy się prawdziwymi patriotami. 

Miejmy nadzieję, że w naszej szkole odbędzie się jeszcze 

więcej takich lekcji historii Polski.  

„ Wiwat sejm, wiwat naród…” 

Martyna Gorlewska 
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Różne sporty,  
a tyle wspólnego 

Prolog 

Katharine 

 

 Daniel stał na chodniku, czekając na mnie. Wyszłam 

zza bramki. Miałam do niego krzyknąć, gdy nagle samochód 

wjechał na chodnik, potrącając przyjaciela. Podbiegłam. 

Samochód wycofał się i pojechał dalej. Nie pamiętam twarzy 

kierowcy, ale zapamiętałam znamię na policzku, jakby po 

nożu. Uklękłam przed Danielem. Głową uderzył o kant 

chodnika. Tracił dużo krwi. 

 Nie!  

- Daniel, proszę, obudź się! Daniel!- Nie reagował. 

Myślałam: „Nie, to niemożliwe. Zaraz się ocknie i będzie 

wszystko dobrze". Ale tak się nie stało. Już nie żył. 

Sparaliżowało mnie. Pogrążyłam się w płaczu.  

 Właśnie szedł chodnikiem Artur. Zauważył nas. 

Szybko podbiegł. Wyciągnął komórkę i zadzwonił na 

pogotowie, choć wiedział, że jest już za późno.  

 
Katarzyna Baluta 

 Pierwszy turniej odbył się w ZS nr 3. Młode piłkarki 

grały wtedy z 3 zespołami, a ze Gimnazjum nr 7 wygrały 2:1. 

Było to dla drużyny wielkim zaskoczeniem.   

 Drugi etap odbył się na Orliku. Dziewczynom, 

pomimo wszelkich starań, dużej ilości wylanego potu i 

zmęczenia, nie udało się wygrać z żadną drużyną. 

- Niestety, nasza kariera z piłką nożną dobiegła końca. Po 

wszystkich meczach, wzlotach i upadkach został tylko uśmiech 

na twarzy i długa radość, a przegranym meczem wcale się nie 

przejmowałyśmy - mówi Magda Bujanowska. 

 Dziewczyny mówią, że piłka nożna jest dla nich 

zupełnie obcym sportem oraz bardzo różnym od piłki siatkowej 

- czują inne emocje i podejście do walki. Jednak przy grze  

w piłkę nożną, pozostało wiele nawyków z siatkówki, np. 

bronienie na bramce, odbiorem dolnym. Nieraz na treningach 

pozalekcyjnych oraz na zajęciach wychowania fizycznego 

g r a j ą  

w piłkę nożną, aby choć na chwilę od stresować się  

od siatkówki. 

Aleksandra Kalinowska 

Karolina Nartowicz, Paulina Sójkowska 

Dziewczyny naszej szkoły  pod okiem p. Grażyny 

Paciukanis brały udział w zawodach piłki nożnej pod 

patronatem Coca-Coli. 

Nasza twórczość 



Redaktorzy: Paweł Dubnicki, Klaudia Gorlewska, Martyna Gorlewska, Aleksandra Kalinowska, Julia Karaś, Karolina Nartowicz, Paulina Sójkowska - kl. IIA 

Skład komputerowy: Paweł Dubnicki 

Opiekun gazetki: p. Jolanta Witkowska         

Przed Wami kolejna możliwość intelektualnych zmagań 

oraz wygrania słodkiej niespodzianki :-) Rozwiążcie 

krzyżówkę, a hasło wpiszcie do zamieszczonego niżej 

kuponu. Aby wziąć udział w losowaniu, należy przynieść 

tenże kupon do Klaudii z klasy II A. W ostatnim 

losowaniu słodką niespodziankę wygrali: Łukasz Gliniecki 

oraz Michał Ćwikliński. 
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Supełek 

 

Kobieta miała mały pokoik na gruszce, w którym 

wychowywała sześcioro dzieci. 

Mam przeczytać książkę pt. „Opił w rosole” 

Na chwilę straciłem nieprzytomność. 

Zginął pies z czarnym ogonem, do którego przywiązana była 

chora osoba. 

Siedząc na ławce, padał deszcz. 

Tej jesieni widziałem klucz odlatujących żyraf. 

Ołtarz gotycki składał się z blatu i czterech nóg. 

Kopernik był akrobatą, bo napisał dzieło o obrotach. 

Karczmy przy drogach były budowane po to, że gdy koń się 

zmęczył, to zajeżdżał do nich, zjadł, wypił, przespał się trochę 

i wyruszał znów w drogę. 

Kwas solny ma silne właściwości rżące. 

Martyna Gorlewska 

1.  Zdanie nie w pełni uzasadnione, tłumaczące pewne stwierdzone 

fakty. 

2.  Rękopis, tekst odręczny albo maszynopis przygotowany do 

druku. 

3.  Zespół, grupa osób wspólnie nad czymś pracującym, 

stanowiącym razem jakiś zarząd, radę, itp. 

4.  Padlinożerny ptak o łysej głowie, silnym dziobie i nagiej szyi; 

żyjący w Afryce. 

5.  DNA- kwas dezoksyrybo… 

6.  Sport polegający na staczaniu się ze stoku we wnętrzu 

wypełnionej powietrzem kuli. 

7.  Nauka o skałach. 

8.  Pismo skierowane do władz, zawierające wyjaśnienie pewnych 

spraw albo uzasadnienie próśb; zawody sportowe organizowane 

dla uczczenia czyjejś pamięci. 

9. W malarstwie grube, wypukłe nałożenie farby. 

ZS nr 9 Gimnazjum nr 4, ul. Klonowa 51, 16-400 Suwałki, www.gim4.zs9.suwalki.pl, e-mail: puenta4@onet.pl 

Imię:________________________ 

Nazwisko:____________________ 

Klasa:_______________________ 

Hasło:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Klaudia Gorlewska 

 
Przychodzi blondynka do 
lekarza ze spalonymi uszami. 
Lekarz się pyta: 
- Co pani dolega? 
- No bo prasowałam,  
a z przedpokoju zadzwonił 
telefon, a ja odruchowo 
przyłożyłam żelazko do 
ucha. 
- A dlaczego ma pani spalone 
drugie? 
- A bo chciałam zadzwonić 
po pogotowie. 

Jasiu do mamy: 
- Mamo, mamo, znalazłem 
granat. 
Na to mama: 
- Wyrzuć go do pieca, bo nas 
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Babcia przyjechała do Jasia i 
mówi: 
- Ale ty, Jasiu, jesteś do mnie 
podobny. 
Jasiu, płacząc, biegnie do 
mamy i mówi: 
- Mamo, babcia mnie 
straszy! 
 
Jasiu dostał od dziadka 50 zł. 
Idzie do mamy i mówi: 
- Dostałem od dziadka 50 zł. 
- To idź podziękować 
dziadziowi. 
- Ja nie umiem dziękować. 
- To idź powiedzieć, co 
mama mówi do taty, gdy 
dostaje pieniądze. 
Jasiu idzie do dziadka i 
mówi: 
- A czemu tak mało? 

poTWORY z zeszytówpoTWORY z zeszytówpoTWORY z zeszytówpoTWORY z zeszytów    

Karolina Nartowicz 


