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Witajcie!
W tym numerze znajdziecie, jak zaw sze, w iele ciekaw ych artykułów . Będziecie mogli poczytać o finalistach konkursów przedmiotowych, najlepszych uczniach naszej szkoły oraz zobaczyć podsumow anie pierw szego półrocza nauki w naszej szkole. Znajdziecie tu także
tekst o sztuce „Koleżanki”, którą obejrzeliś my w warszawskim Teatrze
„Komedia” oraz na temat dalszego drążenia sprawy stypendiów naukowych przez naszych dziennikarzy.
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Z TYM KUPONEM MOŻ ESZ Z GŁ OSIĆ DODAT KOWE NIEPRZ YGOTOWANIE Z DOWOL NEGO PRZ EDM IOT U
Przypominamy, że zasady naszego Sz kolnego Systemu Oceniania
pozw alają na zgłoszenie tylko określonej liczby nieprzygotow ań - od 1 do 3.
Co ma robić ambitny uczeń, któremu przypadkiem zaw ieruszy się gdzieś
zeszyt z pracą domow ą albo zapomni nauczyć się geografii, a ma złe przeczucia co do tego, kto będzie w ywołany do odpow iedzi? Mamy na to radę –
pow inien kupić naszą gazetkę, a w niej znaleźć i w yciąć kupon, który pozw oli zgłosić DODAT KOWE NIEPRZYGOT OWANIE. Oto jak wygląda to
cudoC
UWAGA ! Kupon jest w ażny do 1 kw ietnia 2008 r. Można go użyć tylko
raz i tylko na jednym przedmioc ie. Uspraw iedliw iając nieprzygotow anie, oddajemy go nauczycielow i.

FINALIŚCI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Konkursy przedmiotowe
Dobiegły końca etapy rejonowe wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Miło nam poinformować , że aż 16 uczniów naszej szkoły wystąpi w finale. Przypominamy, że za udział w finale otrzymują 15 punktów
na świadectwo szkolne. A więc na pewno warto startować .
Oto Ci, którzy byli najlepszymi w dwóch etapach konkursów, a my
życzymy oby takimi również okazali się w finale:
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Petycja do Wójta
Gminy Juchnow iec
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- cz. IV.

str. 9

• Krzysztof Sadow ski kl. III c - finalista konkursu z informatyki - opiekun
Daniel Karczmarzyk

Najlepsi z najlepszych

str. 10 - 11

Na niewątpliwe uznanie zasługuje nasz redakcyjny kolega - Krzysztof Sadowski, który do finału zakwalifikował się aż w czterech konkursach i
ma szansę na niezdawanie egzaminu gimnazjalnego w ogóle. Cieszymy
się, że drugi nasz kolega - Mateusz Cholewski - choć jest dopiero uczniem
klasy II, wystąpi w finale aż dwóch konkursów. Gratulujemy i życzymy powodzenia wszyst kim konkursowiczom.
Redakacja

Byliśmy w teatrze sztuka „Koleżanki”.

•

Natalia Szczech kl. III b - finalista konkursu z języka polskiego opiekun Krystyna Biedrycka
• Natalia Dąbrow ska kl. III c - finalista konkursu z języka polskiego opiekun Krystyna Biedrycka
• Alicj a Gościewska kl. III e - finalista konkursu z języka polskiego opiekun Krystyna Biedrycka
• Krzysztof Sadow ski kl. III c - finalista konkursu z języka polskiego opiekun Krystyna Biedrycka
E
• Konrad Osek kl. III f - finalista konkursu z matematyki - opiekun Halina
Miluska
• Ew elina Roszkow ska kl. III e - finalista konkursu z matematyki - opiekun Halina Miluska
E
• Piotr Waśkiew icz kl. III c - finalista konkursu z fizyki - opiekun Emilia
Olszewska
• Patryk Szpica kl. III c - finalista konkursu z fizyki - opiekun Emilia Olszewska
• Paw eł Roszkowski kl. III f - finalista konkursu z fizyki - opiekun Emilia
Olszewska
• Krzysztof Sadow ski kl. III c - finalista konkursu z fizyki - opiekun Emilia Olszewska
E
• Mateusz Cholewski kl. II d - finalista konkursu z historii - opiekun Grażyna Smoczek
E
• Mateusz Cholewski kl. II d - finalista konkursu z geografii - opiekun
Danuta Matyszewska
E
• Joanna Turkow ska kl. III e - finalista konkursu z chemii - opiekun
Agnieszka Raczkowska - Macko
• Krzysztof Sadow ski kl. III c - finalista konkursu z chemii - opiekun
Agnieszka Raczkowska - Macko
• Jakub Syczewski kl. III c - finalista konkursu z chemii - opiekun
Agnieszka Raczkowska - Macko
E

str. 12

RANKING UCZNIÓW
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Ranking uczniów
naszego gimnazjum:
1. Joanna Turkowska kl.
2. Ewelina Roszkowska kl.
Alicja Gościewska
kl.
3. Natalia Szczech
kl.
Mateusz Cholewski kl.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.

Patrycja Popławska
Konrad Osek
Eliza Dąbrowska
Paw eł Hajduczenia
Paulina Obrębska
Maciej Rogało
Katarzyna Supińska
Adam Jamiołkow ski
Katarzyna Św ietlińska
Jakub Kozak
Karolina Topczew ska
Patrycja Zalew ska
Martyna Zdanuczyk
Patryk Szpica
Jakub Syczewski
Karolina Bogusz
Krzysztof Sadowski
Tomasz Kupiec
Natalia Dąbrow ska
Izabela Antoniuk
Kamil Klejn
Katarzyna Gładek
Paw eł Roszkowski
Monika Nieborak
Justyna Wasilewska
Karina Kw iatkow ska
Danuta Przeklasa
Paulina Kulesza
Małgorzata Szymanow icz
Karolina Guła
Magdalena Jabłońska
Karolina Kamińska
Kamil Radziw on
Gabriela Dąbrowska
Magdalena Ryszkiew icz
Krystian Kucharczyk
Aleksandra Korolczuk
Anna Maciejczuk
Michał Klimiuk
Ew a Jakimow icz
Adrianna Kamińska
Sylw ia Duchnowska
Agata Wiszniew ska
Andżelika Czajkow ska
Edyta Romanczuk
Urszula Bagińska

III e,
III e,
III e,
III b,
II d,
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

5,69
5,64
5,64
5,57
5,57
II b,
III f
II a,
II f,
II c,
I b,
III d,
I b,
I b,
I e,
I d,
II c,
II c,
III c,
III c,
I f,
III c,
III a,
III c,
III c,
II d,
I a,
III f,
III b,
I f,
II a,
II d,
III e,
III d,
I f,
III e,
III f,
III f,
III c,
II c,
I b,
III e,
I b,
I c,
III b,
III b,
III c,
II b
I e,
I d,
I d,

5,53
5,50
5,46
5,46
5,46
5,46
5,43
5,38
5,31
5,3
5,29
5,23
5,23
5,23
5,21
5,15
5,14
5,10
5,07
5,07
5,07
5,07
5,07
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,96
4,93
4,93
4,93
4,92
4,92
4,92
4,86
4,85
4,85
4,85
4,85
4,85
4,84
4,83
4,79
4,79

26. Sylw ia Zdrojkow ska
Piotr Waśkiew icz
Julita De Silva
27. Natalia Popow
Simona Rogacz
Artur Melechow icz
Paula Kw iatkowska
28. Łukasz Brzeziński

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

Ranking najlepszych klas:
III c
III e
Ib
If
II c
II d
III b
III d
III f
II b
II a
Ic
Ia
Id
Ie
II e
II f
III a

4,03
3,93
3,84
3,80
3,78
3,77
3,76
3,75
3,75
3,71
3,70
3,70
3,69
3,63
3,43
3,34
3,30
3,17

Ranking klas o najlepszej frekwencji:
Ia
II b
Ie
Ib
II c
II e
III f
If
III b
Ic
III d
II f
III c
III a
III e
II d
II a
If

95,86%
95,08%
93,95%
93,00%
92,81%
92,56%
92,26%
92,26%
91,88%
91,60%
91,43%
90,71%
90,52%
90,47%
89,13%
88,50%
88,49%
88,34%

III b,
III c,
II d,
I a,
I b,
I c,
II a,
II b,

4,78
4,78
4,78
4,77
4,77
4,77
4,77
4,76

WYWIAD Z ALICJĄ GOŚCIEWSKĄ

Uczeń z pasją - wywiad z
Alicją Gościewską

Co robisz po zajęciach szkolnych? miejsce na Podlasiu. Także niespełPo szkole uczęszczam na zajęcia do- na rok temu spróbowałam swoich sił
w „Podlaskiej Kuźni Talentów”. Stawiając dopiero pierwsze i zarazem
małe kroki w śpiewie, spośród mnóstwa uczestników zostałam wyróżniona. Obecnie udało mi się przejść do
etapu wojewódzkiego konkursu polonistycznego.
Każdy ma chw ile zwątpienia, czy
czasami myślisz o zrezygnowaniu
z zaj ęć?
W chwili zwątpienia na pewno nie
zrezygnowałabym ze swoich dodatdatkowe.
kowych zajęć . To właśnie one pomaOd ilu lat tańczysz i śpiewasz?
Pierwszy kontakt z tańcem miałam w gają mi, podnoszą mnie na duchu.
wieku 9 lat. Wtedy uczyłam się pod- Dzięki nim mogę wszyst ko odreagostaw tańca towarzyskiego. Lecz praw- wać , uszczęśliwić się.
dziwą przygodę rozpoczęłam będąc
Czy w spierają Cię w tym rodzice i
przyj aciele?
uczennicą 6 klasy sz koły podstawoTak. Wspierają mnie, za co jestem im
wej. Śpiewem zaś zainteresowałam
wdzięczna.
się mając 14 lat.
Kim chciałabyś być?
Chciałabym być aktorką. Być może
dramatyczną. Ale wie, że swoją przyszłość wiążę głównie ze sceną.
Wkładasz w to tyle w ysiłku. Czy
masz j uż na sw oim koncie j akieś
sukcesy?
Tak. Wraz z chórem wygraliśmy ogólnopolskie, czy też wojewódzkie konkursy. Startowałam również w recytatorskich. W jednym z nich zajęłam III
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Czy masz w olny czas, jeśli tak, to co
w tedy robisz?
W wolnym czasie spotykam się ze znajomymi. Idę do teatru na jakąś ciekawą
sztukę, czy też wybieram się na lodowisko, do kręgielni. Po prostu robię to, na
co mam ochotę.

Masz tyle zajęć. Jak starcza Ci czasu, przecież dzień ma 24 godziny. A
może masz jakieś „cacko” zatrzymujące czas?
Niestety nie posiadam. Ale przyznaję,
że przydałoby się takie „cacko”. Zawsze swoje obowiązki „rozkładam” na
mniejsze części, by móc znaleźć jak
najwięcej czasu na odpoczynek i przyjemności.
Na koniec może zdradzisz nam sw oje marzenia?
Moje marzeniaC za pewne takie, bym
była aktorką i robiła w życiu to co kocham, co mnie uszczęśliwia.
Dziękuj ę za w yw iad!
Ewelina Roszkowska.

`````
Jeszcze o Ali
Czy masz swoje zwierzę?
Nie;)
Jak spędziłaś swoje ferie zimowe?
W f erie zimowe trochę odpoczy wałam, spoty kałam się ze znajomymi, ale również
przy gotowy wałam się do etapu rejonowego
konkursu z języ ka polskiego.
Ulubiona książka:
Trudno mi określić, która jest moją ulubioną.
Ulubiona piosenka:
„Boję się”, „Wiosna i deszcz” i wiele, wiele
innych.
Ulubiony film:
„Step up”, „Diabeł ubiera się u Prady ”, wiele
innych komedii, horrorów ;p, f ilmów romanty cznych.
Ulubiona pora roku:
Lato.
Lubię:
Śpiewać, tańczy ć, biegać dla zdrowia, spoty kać się ze znajomymi( na kręgielni, na
lodowisku i w wielu innych miejscach). Lubię czekoladę i każdy wy rób zawierający jej
składnik. Śmiać się i uszczęśliwiać innych.

OPOWIADANIE „ŚCIANA”
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Ściana
Nie czytaj tego! Po co?! Po
co miałbyś sobie zawracać głowę
czymś takim, być może nawet byle
czym. Nie ma tu nic, aż TAK bardzo
wspaniałego. AleC jeśli czytasz!
Dziękuje! To może znaczyć, że mi
ufasz. Zaufałeś mi, że jednak coś tu
przeczytasz. Przeczytasz coś na
pozór banalnego, prostego. Na pozór! To od ciebie tak naprawdę zależy, co chcesz tu znaleźć. Czego
szukasz. Może ogólnie mów iąc,
czego szukasz w życiu. W jaki sposób to zinterpretujesz, to już tw ój
problem. ;)
Ja. Ty. Ktoś. Ktokolw iek. Ale
jednak tylko ja. Stoję. Gdzie? A to
ciekawe. Jedna ściana, druga ściana, trzecia ściana, czwarta ścianaC
Kwadrat? Romb? Prostokąt? No,
ale stop. Przecież kwadrat to prostokąt;] A może jestem deltoid?
Pierw sza ścianaC Jestem
latawcemC nieszczęśliw ymC pustym w środkuC mam złamane
„skrzydełko”C Sama zamknięta w
pudelkuC kartonowe, nic nadzwyczajnegoC najgorsze jest to, że jestem porzucona. Już nigdy nie spróbuję ulec jesiennemu wiatrowi. Oddać się mu, by prowadził mnie w
niebieską czeluść. Już nigdy moje
ciało nie wzbije się na wysokość
choćby najmniejszej chmurki. Jestem latawcem, byłam kiedyś pilotemC oh pilotem, narwanym pilotem. Kochałam latać. Dośw iadczyłam czegośC niezwykłegoC nieziemskiegoC Czułam, że jest to
coś, co chcę robić w życiu. Ach,
znalazłam to coś, co daje mi wolność, spokojne sumienie spełnienia
sennych marzeń. Teraz jednak już
wiem, że to nie to zostało mi przeznaczone. Jestem zwykły m latawcemC Pomimo złamanego
„skrzydełka” wzbiję się wysoko, by
móc szukać siebie samego.
Druga ścianaC kim teraz
jestem? Czy znalazłam to, co chcę?
Niespełniona w roli pow ietrznego
przewodnika namiętnie czy beznamiętnie błąkającego się wśród
chmureczek, chmur, chmurzysk. Ta
ściana jest dziw naC nietypowaC to
nie jest płaska ścianaC w tej ścianie jest jakaś otchłańC Gdy myślę o

czymś zupełnie szczęśliw ym, ma
kolor błękitu, porannej rosy, letniego
niebaC Gdy w mojej wyobraźni pojaw ia się strach, ból, cierpienie, to
coś wzbija się, uderza o siebie z siłą
tak w ielką, że może zniszczyć
wszystkoC Ta otchłań porywa
mnieC Gdzie jestem? Kim znów
jestem? Kim? Czy ktoś usły szy moje
wołanie? SamaC Pozostawiona
bezwzględnemu działaniu morzaC
SamaC Kimkolw iek jestem: tułaczem, piratem, jestem SAMAC nie
ma przy mnie nikogoC Nie chcę
być sama. Cóż to za rozkosz bycia
ze swoim ciałem?! Cóż to za rozkosz, gdzie jest człowiek, woda, statekC?! Uw ierz mi! To nie żadna
przyjemność! Moją głow ę ogarniają
czarne myśliC Fale wzbijają się. Są
jak rozwścieczeni ludzie, gdy próbuję im się przeciw stawić i postawić na
swojej racji. Atakują mnie! Nie jestem już panem mego statku. Jestem znówC znów nie w iem kim
jestemC
Trzecia ścianaC Czwarta
ścianaC dziw nie złączone. Nie spotykają się ze sobą „na rogu”, jak to
zawsze bywa w prostych czworokątach. A może to nie czworokąt tylko
kula? Jestem na ziemi? Próbowałam już odnaleźć się w pow ietrzu,
na wodzie. Teraz pozostaje mi jedynie światC Stoję w dość dziw nym
miejscu, z dość dziw nymi ludźmi, w
dość dziw nej pozycji. Wszyscy patrzą na mnie z góry. Odnoszę wrażenie, że moje ciało jest sto razy
mniejsze od otaczającego mnie społeczeństw a. Społeczeństwa totalitarnego?! Nie dorastam im nawet do
pięt. A nawet nie próbuje tego robić.
Nie próbuje być sobą. Podporządkowuje się im. W głębi czuję pustkę.
Wewnątrz mnie nie znajdziesz żadnego słowa, które mogłoby być mojego autorstw a. Wciąż powtarzam
wkute na pamięć regułki mych władców, panów św iata. Nic własnego.
Ani jednego zdania, ani jednej myśli!
Rozumiesz?! Co to za męka być
kimś takim, kim jestem! Nie stać
mnie na sprzeciw ienie się. Jestem
zbyt szarą osobą, by móc złamać
zasady. Nie wytrzymam tak dłużej.
Muszę stąd zniknąć! Z duszą na
ramieniu uciekamC
Pierw sza ściana, druga ściana, trzecia ściana, czwarta ścianaC

pierwsza, druga, trzeC pierwsza,
druC jestem zamknięta. Nie potrafię znaleźć klucza do rozwiązania tej
zagadki. Chcę znaleźć drzwi. Chcę
być sobą. Chcę cieszyć się życiem.
Nie chcę być pilotem. Nie chcę być
morskim tułaczem. Nie chcę być
taką osoba, która jest podporządkowana innym, która boi się wypow iedzenia w łasnej opinii. Pierw sza
ściana, druga ściana, trzecia ściana,
czwarta ścianaC LUSTRO! Chodząc z miejsca na miejsce, nie zauważyłam zw ierciadła. Nie przyjrzałam się mu. Być może bałam się
tego, co ujrzę? Być może nie chciałam zaznajomić się z prawdą? Być
może uciekałam od jej poznania?
Być może bałam się, że gdy będę
sobą świat mnie nie zaakceptuje?
Lustro:
- Zamknij oczy. Jesteś w pomieszczeniu zupełnie ciemnym. Nie ma tu
ani odrobinki promyczka rozszczepionego światła. Jesteś tylko ty. Ty i
lustro. Ty i lustro z twym odbiciem.
Spójrz głęboko w swoje oczy. Przyjrzyj się sobie. Dokładnie. Pamiętaj,
że to oczy są zwierciadłem duszy!
Dostrzeż prawdziw ego siebie. Zerwij
ze swojego ciała kształt narzucony
mu przez innych. Ubierz swą nagość we własne marzenia, życiowe
ideały. Odnajdź w sobie to, co cię
kształtuje i pozwala żyć pełnią
szczęścia!”
Znalazłam klucz. Tak długo
go szukałam. Prosty przepis na życie : „Bądź sobą!” Będę sobą!
Ja. Ty. Ktoś. Ktokolw iek. Ale
jednak tylko ja. Stoję. Gdzie? Stoję
tam gdzie chce. Robię to, o czym
marzyłam. Jedna ściana- niebo
mych marzeń, druga ściana- morska
otchłań wolności, trzecia ściananieogranic zona możliw ość realizowania swoich ideałówC lustro- cała
PRAWDZIWA ja!C czwarta ścianamoje życie pełne przyjaciół.

Historia opowiedziana przez lustro.
Alicja Gościewska

CIEKAWE...
Siedem nowych
cudów świata
Siódemka "nowych" c udów ś wiata
to:
- Wielki Mur Chi ński, budowany
od VI w. p.n.e., który miał 6 ,5 tysiąca kilometrów długości i z którego zac howało się do dziś około 2 ,5
tysiąc a kilometrów;
- st arożyt ny amf it eat r Koloseum
w Rzymie;
- inkaska t wierdza Machu Picchu ( w języku kec zua - "s tary
szc zyt") w Peru, wzniesiona w XV
wieku na wysokości 2090-2400 metrów n.p.m. w P eru;
- piramida Chichen It za na półwys pie J ukatan w M eksyku, zbudowana przez Majów w czasach prekolumbijskic h, około 450 roku, wraz
z otac zającym ją miastem;
- pałac - mauzoleum Tadż Ma hal
(dosł. Korona wś ród Pałaców) pows tały w Agrze w Indiach w latach
1632-1652, uznany za symbol
"miłości i namiętności" małżeńskiej
i klejnot muzułmańskiej arc hitektury i sztuki z epoki Wielkich Mogołów, władców pochodzenia mongolskiego, panującyc h w I ndiac h w
okresie od 16 . do 19 . w.;
- st arożyt ny kompleks miejski i
świąt ynny Pet ra w Jordanii, na
skraju Pus tyni Arabskiej, obejmujący ś wiątynie, grobowce i domy wykute w s tromyc h, skalnych zboczach, s tolica państwa N abatejc zyków;
- wielka st at ua Chryst usa Zbawiciela w Rio de Janei ro w Bra zylii, wznies iona na górze Corcovado na wysokości ponad 700
m.n.p.m., górując a nad zatoką o tej
samej nazwie i nad wielomilionową
metropolią miejską, drugą pod
względem wielkości w Brazylii. 38metrowa postać Chrystusa Zbawiciela wykonana została w 1931 roku
przez francuskiego rzeźbiarza polskiego poc hodzenia, P aula L andowskiego.
Według nieoficjalnyc h danych w
wyniku stumilionowego głosowania
na dalszyc h miejscach znalazły s ię
m.in. Akropol w Atenach, wieża
Eiffla wybudowana z okazji Wys tawy Światowej 1889 roku w Paryżu
dla uc zczenia setnej roc znicy Rewo-
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luc ji Francuskiej, kamienne posągi
na c hilijskiej Wys pie Wielkanocnej
(Rapa Nui), kompleks ś wiątynny
Angkor w Kambodży, zamek - ogród
Alhambra w G renadzie (H iszpania),
bazylika Hagia Sophia w Stambule,
moskiewski Kreml, zamek w N eusc hwanstein (Niemcy), nowojors ka
Statua Wolności, opera w Sidney i
miasto T imbuktu w środkowym Mali.

Siedem starych
cudów świata
Do c udów ś wiata s tarożytnego zaliczono wtedy:

 ś wiątynię Artemizy w E fezie,
 wis zące ogrody Semiramidy w
Babilonie,
 Mauzoleum w Halikarnasie,
 Kolosa Rodyjskiego,
 latarnię morską na Faros w
Aleksandrii,
 pos ąg Zeusa w ś wiątyni w O limpii
 i wielką piramidę faraona Cheopsa w Gizie w E gipcie - jedyny z
antycznej s iódemki cudów, który
można podziwiać do dziś .

Uśmiechnij się
W Kołobrzegu na deptaku apetyczna
dziewczyna wchodzi na automatyczną
wagę, wrzuca monetę... i z niezadowoleniem ogląda wydrukowany wynik.
Zdejmuje wiatrówkę i pantofle, znowu
wrzuca monetę - znów niezadowolona z
wyniku. Zdejmuje bluzkę - wynik ważenia znowu niezadowalający.
Stoi tak niezdecydowana na tej wadze co by tu jeszcze? - na to podchodzi
przyglądający się temu facet i wręczając
jej garść monet mówi:
- Niech pani kontynuuje - ja stawiam!

☺
Jedzie kobieta samochodem. Nagle
usłyszała głośny hałas na zewnątrz,
zatrzymała się, wychodzi z samochodu i
patrzy wokół. Zobaczyła na ziemi jakąś
część , dźwiga ją z trudem próbując dopasować ją gdzie się da. Nie mogąc
znaleźć miejsca, z którego odpadła,
zataszczyła część na tylne siedzenie i
jedzie do mechanika.
Po przeglądzie mechanik mówi:
- Samochód w zupełnym porządku, ale
ten właz kanalizacyjny trzeba zawieźć
na miejsce..

Źródło: I nternet

☺
Na egzaminie na prawo jazdy egzaminator pyta "podstępnie":
• Co pani zrobi, jeśli po przejechaniu
pięciu kilometrów stwierdzi pani, że
zapomniała pani kluczyków"?
• Zjadę na pobocze, włączę światła
awaryjne, wysiadam z samochodu i
sprawdzam,
co za matoł mnie pchał taki kawał drogi...

☺
Ulicą idzie elegancka kobieta. Mija siedzącego na chodniku żebraka, gdy ten
nagle wyciąga rękę i słabym głosem
mówi:
• Nie jadłem już od kilku dni.
Kobieta patrzy na niego z podziwem.
• Chciałabym mieć tak silną wolę!

☺

PETYCJA DO PANA WÓJTA
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Śladem naszych interwencji
W 2. numerze gazetki „ To my” poruszaliśmy spraw ę stypendium naukow ego. Jak już w spomnieliśmy, zdolni uczniow ie naszego gimnazjum, zamieszkujący poza terenem gminy Juchnow iec Kościelny,
nie mają szansy na otrzymanie ow ego stypendium. W tej spraw ie zwróciliśmy się do Pani Barbary Przybyszewskiej z Urzędu Gminy w Juchnowcu Kościelnym, która zajmuje się spraw ami ośw iatowymi. Dow iedzieliś my się, że jedyną możliw ością na otrzymanie stypendium jest zmiana przepisów . W tym celu napisaliśmy do Pana Wójta petycję o z mianę zasad przyznaw ania stypendium naukow ego. Oto ona:

Zespół Szkół w Kleosinie im. Jana Paw ła II
Gimnazjum
Ul. Zambrow ska 20
16-001 Kleosin

Kleosin, 26 lutego 2008 r.

Szanow ny Pan Wójt
Gminy Juchnow iec Kościelny
ul. Lipow a 10
16-061 Juchnow iec Kościelny

Uczniow ie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Jana Paw ła II w Kleosinie - Gimnazjum
zwracają się z uprzejmą prośbą o zmianę Uchw ały Nr XVII/152/04 Rady Gminy Juchnow iec
Kościelny z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów w zakresie

„Stypendium przyznaje się uczniom:
a) mieszkającym i uczącym się na terenie gminy,
b) mieszkającym i uczącym się poza gminą w szkołach o profilach
nie występujących na terenie gminy.”
na „Stypendium przyznaje się uczniom:
a) uczącym się na terenie gminy,
b) uczącym się poza gminą w szkołach o profilach
nie występujących na terenie gminy.”
Prośbę sw ą motyw ujemy tym, iż postanow ienia w /w uchwały są niespraw iedliw e w stosunku do zdolnych uczniów naszej szkoły zamieszkujących poza gminą Juchnow iec Kościelny.
Młodzież ta często uzyskuje bardzo w ysokie w yniki w nauce oraz tytuły laureatów i finalistów
wielu konkursów ogólnopolskich, w ojewódzkich, gminnych, a jej ambicja, praca i zaangażow anie nie są w ystarczająco doceniane.
Serdecznie prosimy o pozytyw ne rozpatrzenie naszej prośby.

Społeczność Gimnazjum w Kleosinie

Załączniki:
1.
Wykaz laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych w latach 2001
- 2008
2.
Ranking uczniów Gimnazjum w Kleosinie w roku szkolnym 2007/2008.

WOJNA TRZECH WŁADCÓW CZ. IV
w Hiszpanii tron jest pusty. Nikt nie
może się przeciw stawić złu, które
- Niebo bezchmurne, pogoda bez- zalew a świat.
wietrzna i słoneczna- oto, jak
- To znaczy, że muszę w racać i
zw odnicza może być przyroda. Ale przejąć w ładzę.
to tylko cisza przed burzą. Naszą
- Teraz nie jest to możliw e. Armia
wyspę każdego roku naw iedzają
płk Scorcese`a szykuje się do ataliczne tajfuny. Wyrządzają one nie- ku. Zaleciłem pow szechną mobilimałe straty, co w idać w tutejszym
zację i choć nie dysponujemy zbyt
krajobrazie. Pod osłoną deszczu i
dużym orężem, musimy podjąć w alwiatru przechodzą, zakradają się,
kę i być gotow i na wszystko. Jeszczy też jakby to pow iedzieć przeni- cze jedno. Author nie może stać się
kają na ten ląd liczni agenci Autho- w pełni człow iekiem i zaw ładnąć
ra. Nic w ięc dziw nego, że niektóre św iatem, dopóty nie zdobędzie pierhuragany są nie kaprysem natury, ścienia tw ojej dynastii. Tylko jego
ale jego spraw ką. Muszę się
utrata oznacza ostateczny koniec
streszczać z moją opow ieścią, po- Hiszpanii i całkow ite wypełnienie
zostało tak niew iele czasuC Otóż
się przepow iedni. Sygnet został
Author zatacza coraz w iększe krę- ukryty i znajduje się w pałacu
gi wśród ludzi. Wojna, w ojna się
Trzech Cesarzy na wybrzeżu Brazbliża. Słyszę w uszach dudnienie zylii. Jedź tam i w eź swoją w łazbroi. Żołnierze są już coraz bliżej. sność. Wskaże ci dalszą drogę.
- Nie rozumiem.
Wyruszysz jutro o św ic ie razem ze
- Gdy Karol był jeszcze ministrem
sw oimi braćmi.
obok tw ego ojca, związał się blisko - Słucham?!
z cesarskim doradcą ds. w ojsko- Ach tak, zapomniałem pow iedzieć,
wych płk Arturem Scorcese`em.
że ów trzej przyjaciele są tw oimi
Ten został wyrzucony wcześniej
braćmi. Wszystko dla bezpieczeńniż on za malw ersacje finansow e i stw a, sam chyba rozumiesz .
szczerze zapragnął zemsty. Po
- Ależ, oczywiście. Bezpieczeństwo
pozornie przegranej przez Authora jest najw ażniejsze. Okazuje się, że
bitw ie i śmierci cesarza, nagle ob- nie znam dobrze naw et swojej rojął dow ództwo nad now opowstałą, dziny.
potężną armią!
- No cóż, i tak byw a. Zdziw isz się
- Przecież jest duchem. Rozuwięc, gdy ci pow iem, iż dopływ ając
miem, że ktoś pozbaw iony pełnedo celu zobaczysz swą ciocię, rezygo kontaktu z realną rzeczywistodentkę zamku, która już z utęsknieścią ma utrudniony dostęp do ota- niem oczekuje tw ego przybycia.
czającego go materialnego św iata
i nie może zorganizow ać dużego
Padało i grzmiało jeszcze przez jawojska!
kieś pięć godzin. Wiatr majestatycz- To po części prawda, lecz Author nie wyginał palmy, które zdaw ały
nie jest już duchem. Sam nie mosię godzić na tak w ielki ciężar. W
głem zrozumieć tego, co przekakońcu chmury uległy rozerwaniu i
zała mi królow a Albe, ale przeczy- wyjrzało słońce. Był już w ieczór,
taw szy przepow iednię zrozumiawięc w pięknej tonacji czerw ieni
łem tę metamorfozę. Albe rzuciła
opiew ało rubinowym promieniem
na niego klątw ę, dzięki czemu już
zmokniętą ziemię. Fale delikatnie
nigdy nie miał stać się człow ieobmyw ały brzeg, a spod ich czoła
kiem. Nie zw róciła jednak uw agi
dał się słyszeć głuchy dźw ięk nadna przepow iednię, a głosi ona nachodzącej nocy. Albert w zamyślestępujący wyrok: „Gdy w Hiszpanii niu spoglądał na zachodzącą
nastanie anarchia, zło pow stanie
gw iazdę, a razem z nią opuszczały
spośród cieni Andów i sprzeciw i
go w szelkie lęki i mary dnia, aż posię rozgrywce Królow ej”. Rozugrążył się w niczym niezmącony m
miesz już chyba Albercie. Tw ój
śnie.
ojciec nie żyje, ty musisz uciekać,
Mateusz Cholewski kl. II d
Wojna trzech w ładców cz. IV
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Humor szkolny, czyli
najfajniejsze teksty
uczniów i nauczycieli
Zostaw te kaktusy, co one ci
zrobiły?
Nie niszcz tej czaszki! Kiedyś
będziesz tak wyglądał...
Y: Porwali cię kosmici?
X: Nie
Y: Ty porwałeś kosmitów?
To, że nosze okulary nie znaczy, że jestem głucha!
Y: Co się tak cieszysz ,dolara
znalazłeś?
X: Nie
Y: Nie ma co się tak cieszyć, kurs dolara spadł.
Lekcja z wami to jak Kalwaria i
Golgota do kupy.
y: Wyrzuć tę gumę.
X: Ale ja już nie będę żuła!
Oszczędzę ci chyba wrażeń
związanych z przejściem
do następnej klasy.
Jak nie wierzycie to spytajcie
starszych rówieśników.
Nie będę wam piąty raz powtarzać! M ówiliśmy o tym już
trzy razy!
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O NAJLEPSZYCH UCZNIACH NASZEJ SZKOŁY

Joanna Turkowska
I miejsce w rankingu na najlepszego ucznia w szkole
średnia 5,69
Gdzie uczyłaś się przed gimnazjum? W Szkole Podstawowej nr 34 w Białymstoku.
Czy w szkole podstawowej też byłaś prymusem? Byłam.
Czemu zawdzięczasz swój sukces? Pracowitość, zdolności?
Dochodzę do
wniosku że szczęściu.
Jak koleżanki i koledzy z klasy odnoszą się do Ciebie jako najlepszej uczennicy?
Na szczęście nie robi im to różnicy.
Jakie masz zainteresowania oprócz zdobywania wiedzy? Rysunek, literatura. fantasy, dziwne miejsca
Czy masz swoje zwierzę? Mam psa, dwa żółwie i chyba glonojada.
Jak spędziłaś ferie zimowe? Pierwszą połowę przechorowałam, druga by ła zdecy dowanie milsza.
Ulubiona książka. Sporo ich. Cały czas się zmieniają, ale największy sentyment mam
do „Tajemniczego ogrodu” i „Małej Księżniczki”.
Ulubiona piosenka: Jeszcze więcej niż książek ;)
Ulubiony film: „Piraci z Karaibów”, „Królestwo Niebieskie”
Ulubiona pora roku: wiosna
Lubię: lody grejpfrutowe, ciekawy ch ludzi i mojego kraba, który tak naprawdę jest gitarą.

Alicja Gościewska
II miejsce w rankingu na najlepszego
ucznia w szkole
średnia 5,64
Alicja Gościewska - Kilka słów o sobie:
Jestem uczennicą klasy III „E” Lubię robić to, co mnie
uszczęśliwia ;p
Gdzie uczyłaś się przed gimnazj um?
W sz kole podstawowej w Kleosinie.
Czy w szkole podstaw owej też byłaś prymusem?
Tak ;)
Czemu zaw dzięczasz sw ój sukces? Pracow itości,
zdolności?
Pracowitości, ale także temu, że rzadko poddaję się w
dążeniu do celu.
Jak koleżanki i koledzy z klasy odnoszą się do Ciebie j ako najlepszej uczennicy?
To, iż mam dobrą średnią, nie wpływa na nasze stosunki.
Jakie masz zainteresowania oprócz zdobywania wiedzy?
Kocham tańczyć i śpiewać . Lubię czasami sobie pobiegać , pojeździć na łyżwach.

Ewelina Roszkowska
II miejsce w rankingu na najlepszego
ucznia w szkole
średnia 5,64
1.Pierwszą szkołą, do której chodziłam była SP nr 34 w Białymstoku. Przy okazji pozdrawiam panią Helenę Jurgielewicz,
która dodała mi pewności siebie i zapoczątkowała chęć zdobywania wiedzy.
2.No cóż, nie należałam do przeciętnych, zawsze miałam średnią powyżej 5,4.
3. Myślę, że mój sukces to 60% pracowitości. Dużo czasu poświęcam na przygotowanie się do lekcji, ale zawsze mam czas
na relaks i spotkania z przyjaciółmi.
4. Oj! Bardzo ich dużo! Gram w siatkówkę, brzdękam na gitarze, chodzę na spacerki iiiiii.........:)
5.Kiedyś miałam swojego zwierzaczka, ale niestety jego czas
na tym świecie dobiegł końca.
6. Ferie<myśli> a kiedy one były? dwa tygodnie to naprawdę
niewiele, poodwiedziałam starych znajomych i byłam u babci:)
7.Moją ulubioną książką jest "Ukradziona twarz" Latifa, ale
również "Dziś 13, a jutro 30".
8. Lubię komedie, horrory. Ostatnio oglądałam fajny film
pt."Skarby Narodów"-polecam:)
9. Wszyscy traktują mnie jak normalną osobę i bardzo się z
tego cieszę.
10. Moją ulubioną porą roku jest wiosna, bo wtedy wszystko
budzi się do życia i wszędzie
jest zielono:)
Dzięki za rozmowę.

O NAJLEPSZYCH UCZNIACH NASZEJ SZKOŁY

Mateusz Cholewski
III miejsce w rankingu na najlepszego
ucznia w szkole
średnia 5,57
Kilka słów o sobie: Jestem uczniem klasy II d.
Gdzie uczyłeś się przed gim nazjum ? W Szkole
Podstaw owej nr 34 w Białymstoku.
Czy w szkole podstawowej też byłeś prymusem ?
Wydaje mi się, że tak.
Czemu zawdzięczasz swój sukces? Pracow itości,
zdolności? Sw ój sukces zawdzięczam w głów nej
mierze w ytrwałej pracy i dążeniu do celu.
Jak koleżanki i koledzy z klasy odnoszą się do
Ciebie jak do najlepszego ucznia? Spotykam się z
różnymi reakcjami, raczej pozytywnymi.
Jakie masz zainteresowania oprócz zdobyw ania
w iedzy? Moim hobby, bo rozumiem, że poruszamy
się w tej sferze, jest botanika (w szczególności storczyki). Bardzo lubię „badania” roślin w terenie. Często wybieram się do rezerw atów i parków narodowych i potrafię tam przebyw ać całymi godzinami. Interesuję się rów nież meteorologią. Czasem chętnie
rozw ijam się w sposób twórczy, pisząc opowiadania.
Czy m asz sw oje zw ierzę? Nie.
Jak spędziłeś ferie zimowe? Ulubiona książka:
„Władca Pierścieni”. Ferie zimow e spędziłem ucząc
się do konkursów . Tak w ogóle, to nie przepadam za
zimą.
Ulubiony film : „Władca Pierścieni”.
Ulubiona pora roku: lato.
Lubię: Przyrodę (nie będę taki pow ierzchowny, jak
moje koleżanki).
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Natalia Szczech
III miejsce w rankingu na najlepszego
ucznia w szkole
średnia 5,57
Kilka słów o sobie:
Jestem uczennicą klasy III „B”,
Gdzie uczyłaś się przed gimnazjum?
W Szkole Podstawowej nr 50 w Białymstoku.
Czy w szkole podstawowej też byłaś pr ymusem?
Tak. ;)
Czemu zawdzięczasz swój sukces? Pracowitości, zdolności?
Na pewno po części zdolnościom, ale głownie
praca, praca, praca.
Jak koleżanki i koledzy z klasy odnoszą się
do Ciebie jako najlepszej uczennicy?
Myślę, że nie ma to znaczenia.
Jakie masz zainteresowania oprócz zdobywania wiedzy?
Uwielbiam spotkania z przyjaciółmi, bardzo lubię
siatkówkę, za równo grać jak i oglądać. Poza
tym piątkowe wieczory spędzam z drużyną harcerską na świetnej zabawie.

SZTUKA „KOLEŻANKI”
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Byliśmy w teatrze
Teatr Komedia

Sztuka „Koleżanki”

U góry
Od lewej: Jan Jankowski,
Dorota Kolak, Grażyna
Wolszczak i Rafał Cieszyń ski
Sceny ze sztuki
Od lewej: Grażyna Wolszczak, Marzena Trybała,
Katarzyna Cygler,
Katarzyna Figura (w naszym przedstawieniu wystąpiła Dorota Kolak) i
Katarzyna Żak

Na deskach Teatru „Komedia” przedstaw iana jest sztuka pt. „Koleżanki”. Jej premiera odbyła się 30
marca 2007r. i do dziś cieszy się w ielkim pow odzeniem. Autorem tej komedii jest Pierre Chesnota. Tw órca
wersji scenicznej jest Grzegorz Chrapkiew icz.
Na scenie występują znane osoby. W postać głów nej bohaterki ( Ew eliny) wcieliła się Dorota Kolak.
Rolę jej męża odgryw a Jan Jankow ski. Tytułowymi koleżankami Ew eliny są M. Trybała, G. Wolszczak, K.
Żak, K. Cygler. Drugoplanow e postacie grane są przez R. Cieszyńskiego oraz J. Gorzko.
„Koleżanki” to sztuka opow iadające o życiu męża, osaczonego przez babskie grono. To pew ien męski
punkt w idzenia św iata kobiet. „Koleżanki” to romansow e przejścia bohaterek, śmieszne konflikty. Sztuka obfita jest w monologi, będące złośliwymi komentarzami na temat kobiet bądź mężczyzn. Zawiera w iele podtekstów , dowcipów.
Ew elina to osoba pełna temperamentu, kochająca przebyw ać wśród ludzi, upraw iająca jogę. Na św iat
patrzy przez różowe okulary. Jej dom cały czas przepełniony jest przyjaciółkami, przez co nie starcza jej czasu naw et na przeczytanie książki, napisanej przez jej męża, Filipa. Uw ielbia doradzać innym, pomagać w
trudnych chwilach. To zw ariowana i szalona postać. Sztuka przepleciona jest krótkimi i dość kobiecymi
„miłosnymi dramatami”. Lucylla, fryzjerka, kolejna tytułow a bohaterka, tw arda i nieco męska, martw iąca się o
życie swojego syna. Michalina- rozw ódka, a także pozostaw iona przez egzotycznego kandydata na męż a
popada w rozpacz, przez co Ew elina proponuje jej nocleg w swoim domu. Wów czas, zdesperowana wcześniej kobieta, rozpoczyna uw odzenie męża przyjaciółki. Po niedługim czasie poznaje cudow nego mężczyznę,
Bernarda, który okazuje się być Sycylijczykiem, mafiosem. Beatrycze to „babka”, która po tragicznym rozstaniu dość szybko znajduje sobie kolejnego narzeczonego (zdaje się 7 z kolei w roku). Jest nim tajemniczy jegomość ze Wschodu, Borys, którego w idow nia poznaje w stanie zamroczenia alkoholow ego.
Akcja rozgrywa się w mieszkaniu Ew eliny i Filipa. Głów nymi elementami scenografii jest kanapa i stół
jadalny, będące miejscami w yżalania się przyjaciółek oraz bar, który pełni rolę lekarstw a dla desperatek. Ciekawym zjaw iskiem jest to, iż przed głów nymi w ydarzeniami Ew elina w raz z Lucyllą, ubrane w zwykły, biały
szlafrok, stojąc za szybą francuską, komentują sytuacje, w jakiej znajduje się Filip. Na koniec każdej ich wypow iedzi, rozbrzmiew a ten feministyczny śmiech.
Muzyka została przygotow ana przez Roberta Leszczyńskiego. Za pew ne łatw o w padająca w ucho
melodią jest dzw onek do drzw i, który dosyć często wita przybyłe przyjaciółki.
Sztuka ta jest św ietnym spędzeniem w olnego czasu. Przeznaczona za rów no dla kobiet, jak i mężczyzn. Lekka, obfita w romanse, dowcipy, cięte komentarze.
Alicja Gościewska

