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Między nami belferkami
Wszelkie śmieszne wpadki uczniów i nauczycieli moŜna zgłaszać do Patrycji
Makowskiej, Oli Woźniak i Marty Szulgo z kl. 1a lub do Dawida
Węgrzynowicza, Darka Chełmińskiego i Przemka Wierciszewskiego z kl.3b.
***
Groźna pani Łoźna: Na mojej lekcji gadają tylko samobójcy. Siedzą, piłują
się, myślą, Ŝe spadną do góry…
***
Ironiczna pani Łoźna: Co dziewczyny takie cieszące się?
***
W baśniach jest takie coś, co zawsze występuje w baśniach.
***
Ma słuszną rację.
***
Dzięki środkom stylistycznym tekst wiersza składa się z 9 sylab w kaŜdej
strofie.
***
Szewczyk wyraŜa obłęd do Boga.
***
Z czasem moŜe nam czasu zabraknąć.
***
Miałam kontakt z dziećmi, iŜ posiadam rodzeństwo młodsze.
***
Z chęcią mogę przypiłować dziecko.
***
Syn Rejenta miał na imię Cześnik.
Niestety, większość tekstów pochodzi z egzaminu próbnego (ogłoszenie).

Wywiad z trenerem judo panem Jarosławem
Urbanem
• Jak długo trenuje pan judo i jak to się zaczęło?
Z tego, co pamiętam, to judo zacząłem trenować w 1984r. Miałem wtedy 12 lat.
Zaczęło się to wszystko, gdy do mojej szkoły przyjechał pan Jerzy Ćwiek, który
okazał się trenerem judo. Zaczął uczyć w mojej szkole wuefu, a po lekcjach
prowadził zajęcia judo. Był to mały klub, do którego zacząłem po pewnym
czasie uczęszczać. I tak właśnie się chyba to zaczęło.
•

Czy miał Pan w swojej karierze sportowca jakieś wysokie osiągnięcia,
medale na szczeblu wojewódzkim albo Polski?

Owszem. Na szczeblu wojewódzkim zajmowałem zazwyczaj I lub II miejsce.
Na waŜniejszych imprezach równieŜ szło mi dobrze, np. byłem dwa razy
Mistrzem Polski Szkolnego SZS-u, byłem równieŜ brązowym medalistą
Mistrzostw MłodzieŜy do lat 23 oraz za czasów młodości byłem brązowym
medalistą Mistrzostw Polski Juniorów. Prócz tych nagród miałem jeszcze wiele
innych.
•

Jak pan zachęca młodzieŜ do podjęcia Ŝmudnych i trudnych treningów?

Kiedyś udało mi się zorganizować w Szkole Podstawowej nr 7 spotkanie ze
złotym mistrzem olimpijskim Pawłem Nastulą. To było niezapomniane
przeŜycie dla wielu młodych ludzi. Nabór do sekcji judo wzrósł momentalnie.
• Miał pan w swojej karierze jakieś kontuzje?
Jak kaŜdego prawdziwego sportowca mnie teŜ nie ominęły kontuzje.
NajpowaŜniejsze kontuzje to chociaŜby złamany obojczyk oraz złamany ząb.
Były teŜ inne, ale mniej powaŜne.
• Czy jest Pan zmęczony trenowaniem swoich młodych uczniów?
Nie, wręcz przeciwnie. Chciałbym trenować
i przekazywać im swoją wiedzę na temat judo.
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rozmawiał Dariusz Chełmiński
uczeń kl. 3b, adept judo

MłodzieŜowa Rada Miasta Ełku w Sejmie RP

We wtorek, 8 stycznia 2008 roku MRME miała okazję poznać miejsce, w
którym zapadają najwaŜniejsze decyzje dotyczące Polski, mianowicie Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej.
O godzinie 700 zebraliśmy się pod ełcką straŜą poŜarną, skąd
wyruszyliśmy autokarem o 730. PodróŜ trwała cztery godziny. Zwiedzanie
Sejmu mieliśmy zaplanowane od godziny 1200do 1330 .
Pod Sejmem czekali juŜ na nas prezydent Ełku pan Tomasz Andrukiewicz
oraz ełcki poseł VI kadencji pan Andrzej Orzechowski. Po otrzymaniu
przepustek podąŜyliśmy do głównego budynku. Wszyscy z ogromną
niecierpliwością nie mogli doczekać się wejścia na salę, w której zapadają
najwaŜniejsze decyzje, niektóre dotyczące młodzieŜy, jak choćby ustawa o
mundurkach.
Po wejściu do Sejmu otrzymaliśmy przewodnika, który ciekawie
opowiedział nam, czym zajmują się posłowie i jak wygląda praca w Sejmie.
Najwięcej atrakcji wzbudził słynny korytarz marszałkowski, na którym zawsze
jest pełno dziennikarzy i duŜo polityków. Nasza grupa miała okazję zobaczyć
wiele znanych twarzy, między innymi: pana Zbigniewa Religę - byłego ministra
zdrowia, pana Kazimierza Ujazdowskiego - ministra kultury, pana Zbigniewa
Chlebowskiego - przewodniczącego klubu PO itp.
Na koniec przewodnik odpowiadał na pytania, które młodzieŜ mogła
zadawać oraz rozdał ciekawe broszury i gazety. Wszyscy zadowoleni
podziękowaliśmy panu Andrzejowi Orzechowskiemu oraz Prezydentowi i
podąŜyliśmy do autokaru.
O godzinie 1400 była przerwa na obiad, który zjedliśmy w domu Polonii
na Krakowskim Przedmieściu. Po obiedzie pan Tomasz Andrukiewicz poŜegnał
nas, gdyŜ miał jeszcze w stolicy kilka spraw do załatwienia. My zaś udaliśmy
się na spacer z przewodnikiem. Zwiedzaliśmy Stare Miasto oraz pobliskie
okolice, słuchając ciekawych komentarzy przewodnika. Oczywiście wielu z nas
robiło zdjęcia.
Pod koniec przeszliśmy ,,kawałkiem” Warszawy do autokaru i o godzinie
30
16 wyruszyliśmy w drogę powrotną.
Sądząc po minach i entuzjastycznych opowieściach, kaŜdy z młodych
radnych był bardzo zadowolony z tej bardzo ciekawej i edukującej wycieczki.

Piotr Szyszko, kl. III,,D”

radny MłodzieŜowej Rady Miasta Ełku

To lubię - lubię wycieczki i teatr
Dnia 12 marca jedziemy do Warszawy. W programie balet „Romeo
i Julia” w Teatrze Narodowym oraz lekcja muzealna (do wyboru:
X-XVII wiek oraz II wojna światowa) w Muzeum Wojska Polskiego.
Jeśli będzie czas, będzie moŜna pospacerować po Starym Mieście i
Ogrodzie Saskim.
Niestety, miejsc juŜ zdecydowanie brak. Nie przyjmujemy równieŜ na listę
rezerwową.
Organizator p. Małgorzata Pieńkowska
JeŜeli ktoś z was mówi, Ŝe nie lubi baletu, ale nigdy go nie widział, niech się nie
ośmiesza, to naprawdę niezapomniane przeŜycie. Wszystko robi wraŜenie: sam
spektakl, orkiestra, wspaniały gmach – uwaŜa Ola Woźniak z kl. 1a.

Laury w konkursie diecezjalnym
Ola Dudanowicz z kl. 1a (przyg. M. Pieńkowska) zajęła 1. miejsce w
Diecezjalnym Konkursie Poetyckim, zaś Patrycja Makowska z kl.1a
(przyg. D. Straszyńska) wyśpiewała 1. miejsce w Diecezjalnym
Konkursie Pieśni Maryjnej. Gratulujemy! Zdolne mamy pierwszaki!
Jeszcze jeden talent recytatorski
Tym razem objawił się on u znanej wokalistki Patrycji
Makowskiej z kl. 1a. Patrycja, przygotowana przez p. Małgorzatę
Pieńkowską, wygrała II Powiatowy Konkurs Recytatorski Poetów
Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny.

Redakcja:

Przemek Wierciszewski, Dawid Węgrzynowicz, Darek
Chełmiński, Marta Szulgo, Aleksandra Woźniak,
Aleksandra Dudanowicz

Szkło kontaktowe bis,
czyli Afera u p. Skindziera
- Ja nie mam mózgu do matmy!
- Kup sobie z „Gazetą Wyborczą”- proponuje p. Skindzier.
***
- Anka, powiedz mi, co to jest jednomian.
- No, to jest… taka liczba…no… o, matko!
- Nie mów do mnie „matko”!- denerwuje się nauczyciel.
***
- Asiu, czy moŜesz wykonać kosmetykę tego jednomianu?
***
- Ojej, przepraszam, starłem ci przykładzik przed skończeniem. Zepsułem
twój misterny plan.
***
- Wyobraźcie sobie, Ŝe 5 m to 5 melonów. I te melony robią się coraz
większe i większe, i większe… - rozmarza się p. Skindzier.
***
- W takim przypadku minusy zostają wyplute przed nawias.

-

-

***
Nie wiem, jakie są relacje między tymi współczynnikami w wyraŜeniach
algebraicznych. Czy się lubią, czy kochają…
Ta, one się kochają –stwierdza uczennica.
Nie wiem. Gdyby to był Antek, a to Celinka, to moŜna by mówić o
jakimś … WSPÓŁISTNIENIU.
Proszę pana! To są sprawy osobiste! Nie powinniśmy się w to pakować!
***
Teraz posilę się kolorową kredą –mówi p. Skindzier.
***
A gdzie się podziało „a „?
Poszło sobie! – rzuca p. Skindzier.
***
Bartku, przeczytaj drugie zadanie.
A gdzie jesteśmy?
W Gimnazjum nr 2 w Ełku, na ul. Kilińskiego 48 w sali C12.
***
Mam pytanie do (dane osobowe silnie zastrzeŜone). Co to są
współczynniki?

- A skąd ja mam to wiedzieć???

Sportowe laury
Liga biegaczy
Od początku listopada do końca grudnia ubiegłego roku na plaŜy miejskiej
w Ełku odbywała się coroczna „Jesienna Liga Biegów Przełajowych”. Były to
zawody na szczeblu miejskim. Dziewczyny z rocznika 94 miały do
przebiegnięcia 800m, dziewczyny z rocznika 92/93 biegały na dystansie 1000m,
chłopcy z rocznika 94 biegali na dystansie 1000m, chłopcy z rocznika 93
biegali na dystansie 1200m, najstarszy rocznik chłopców, czyli ci z 1992r.
biegali na dystansie 1600m. Zawodnicy, którzy zajmowali miejsca do 30-ego,
zdobywali punkty na konto szkoły i indywidualnie dla siebie. Nasze Gimnazjum
nr 2 zajęło juŜ drugi raz z rzędu III miejsce. Ze wszystkich zawodników naszej
szkoły indywidualnie najwyŜsze lokaty zajęli: I miejsce - Zuzia Gibniewska
z klasy Ib , II miejsce - Marcin Motuk z klasy II, III miejsce - Kamil
Olchanowski z klasy IIIb oraz V miejsce - Dariusz Chełmiński z klasy IIIb.
Gratulujemy.
Dawid Węgrzynowicz kl.IIIb

I pączek, i piłka są okrągłe
W tłusty czwartek tj. 31 stycznia w naszej szkole odbyły się coroczne
mistrzostwa klas trzecich w piłkę siatkową.
Większość klas III wystawiała druŜyny z uczniów swojej klasy. Ale z
powodu małego nieporozumienia klasa IIIa oraz IIIb zrobiły druŜynę mieszaną.
KaŜda druŜyna uczniów grała z druŜyną nauczycieli. Wszystkie mecze były
bardzo zacięte, u kaŜdego zawodnika widać było ducha walki. Niestety
wszystkie mecze wygrali nauczyciele z wynikami: z klasą IIIa i IIIb 2:0, z klasą
IIId 2:1, z klasą IIIe 2:0.
Na koniec zapał wszystkich zawodników został osłodzony tradycyjnymi
pączkami.
Darek Chełminski kl.IIIb

Przeszli dalej !!!

Konkursy przedmiotowe
Gratulujemy Natalii Mazur z kl. 3a (przyg. p. Sylwia
Piotrowska). Natalka zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego
Konkursu Języka Niemieckiego. Trzymamy kciuki w kwietniu.
Warto dodać, Ŝe Natalkę czekają zmagania w etapie rejonowym
w konkursie geograficznym.
***
Znakomicie spisali się równieŜ młodzi matematycy z kl. 3a
przygotowywani przez p. Liliannę Malinowską. Kamila Michalak
i Wojtek Bartoszewicz zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego.
***
Tradycyjnie juŜ mamy reprezentantów w etapie wojewódzkim
Konkursu Biologicznego. Tym razem podopieczną p. Elzbiety Labudy
został nie kto inny, jak sama Natalia Labuda z kl. 3a.
***
Gratulujemy równieŜ Mateuszowi Organkowi z kl. 3a, który pod
opieką p. Agnieszki Harasiuk zakwalifikował się do etapu
wojewódzkiego Konkursu Historycznego.
Z niecierpliwością czekamy na rezultaty pozostałych zmagań
konkursowych. Przypominamy, Ŝe laureaci są zwalniani z
maksymalną notą z egzaminu mat-fiz-chem-biol-geogr.
lub
humanistycznego.

.
Regulamin konkursu ABSOLWENT ROKU
2. Średnia ocen rocznych w bieŜącym roku szkolnym musi wynosić co najmniej 4,75
(x10).
3. Wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.
4. Osiągnięcia w konkursach szkolnych, kuratoriów, MEN:
Laureaci i zdobywcy miejsc od 1. do 3. (olimpijczycy: 1-4):
- etap szkolny
- 1 pkt.
- etap rejonowy
- 3 pkt.
Laureaci i zdobywcy miejsc od 1. do 6.
- etap wojewódzki
- 6 pkt.
- etap ogólnopolski
- 8 pkt.
- finaliści etapu woj. - 5 pkt. (dotyczy konkursów przedmiotowych)
Komisja bierze pod uwagę najwyŜszy etap osiągnięty przez ucznia w danym
konkursie.
5. Laureaci i zdobywcy miejsc od 1. do 3. w innych konkursach, w których uczeń
reprezentuje Gimnazjum nr 2:
etap miejski
- 1 pkt.
etap wojewódzki
- 3 pkt.
etap ogólnopolski
- 5 pkt.
Komisja bierze pod uwagę najwyŜszy etap osiągnięty przez ucznia w danym
konkursie.
7. WyróŜnienia w konkursach, w których uczeń reprezentuje naszą szkołę:
etap miejski
- 1 pkt.
etap wojewódzki
- 2 pkt.
etap ogólnopolski
- 3 pkt.
8. Do sumy uzyskanych powyŜej punktów dolicza się wynik punktowy z testu.
10. Działalność społeczna

- 1 - 2 pkt.

11. W przypadku większej liczby nominacji do nagrody (uzyskanie takiej samej ilości
punktów przez kilku uczniów) komisja bierze pod uwagę wyniki w nauce z kolejnych
klas programowo niŜszych.

12. Punktuje się sukcesy uzyskane podczas trzech lat nauki w gimnazjum.
14. Uczeń ubiegający się o tytuł ABSOLWENTA ROKU zobowiązany jest dostarczyć
komisji dokumentację potwierdzającą jego osiągnięcia.
15. Nie są brane pod uwagę osiągnięcia sportowe, gdyŜ są premiowane w konkursie
Sportowiec Roku.

