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W numerze

Wydawać by się mogło, że dopiero co

♦ IV edycja konkursu matematycznego - str. 2

witaliśmy się po wakacjach, a już przychodzi
nam się żegnać. To pożegnanie raczej
nikogo z nas nie zasmuci, ponieważ jest
dowodem na to, że kolejne wakacje za
pasem. Pogoda zapowiada się przepięknie –
słońce, błogie ciepełko, od czasu do czasu
jakiś obłoczek na niebie… Taka aura nie
nastraja

z

pewnością

do

siedzenia

w

czterech ścianach. Każdy chętniej chwyci
koc, strój kąpielowy i ucieknie z miejskiego
gwaru nad rzekę lub jezioro. A tam, jak
znalazł będzie nasz przedwakacyjny numer „

♦ Wywiad z laureatem konkursu matematycznego - str. 3
♦ III Integracyjny Turniej Wiedzy „Powiat Grajewski – mój
mały świat””- str. 4
♦ Sukcesy naszych uczniów str. 5
♦ Tydzień Kultury Zdrowotnej - str. 6
♦ Obchody Dnia Dziecka - str. 7 i 8
♦ Harcerskie wieści - str. 9

Trójki na 6”. Przypomnimy Wam wydarzenia
z ostatnich 3 miesięcy, m. in.: konkurs
matematyczny, turniej wiedzy o powiecie,
festiwal Gorących Serc.
Na nadchodzące miesiące życzymy
Wam bezpiecznych, zdrowych, słonecznych
wakacji, wspaniałego wypoczynku, pięknej
opalenizny i uśmiechu na twarzach, kiedy
spotkamy się we wrześniu!
Wasza Redakcja

♦ IV Festiwal Gorących Serc - str. 10
♦ Konkursy dla lubiących rozrywkę
str. 11 i 12

umysłową

-

Trójka na 6

Rok 2007 nr 15 – Z życia szkoły

Str. 2

IV edycja konkursu matematycznego

12 maja 2007 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie odbyła się już IV edycja
międzyszkolnego konkursu matematycznego. Tradycyjnie przygotowali go nauczyciele uczący
matematyki
–
Katarzyna Zamojska i Remigiusz Serafin. Uczniowie klas gimnazjalnych
i zasadniczej szkoły zawodowej zajmowali się rozwiązywaniem zadań sprawdzających umiejętności
matematyczne. Nie zabrakło, z pozoru bardzo łatwych, a jednak sprawiających czasami „niespodzianki”
zadań logicznych. Celem konkursu było popularyzowanie matematyki wśród uczniów z
niepełnosprawnością
umysłową
oraz
integracja
młodzieży
z różnych szkół i ośrodków.
Do udziału w konkursie zgłosiło się pięć kilkuosobowych drużyn z następujących szkół:
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku, Zespołu Szkół Specjalnych
w Łomży, Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku, Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie oraz Zespołu Szkół
Specjalnych w Grajewie.
Impreza była także dobrą okazją do nawiązania nowych znajomości między uczniami.
Po napisaniu testu i zjedzeniu posiłku mogli wspólnie „posurfować” po internecie lub wziąć udział w
rozgrywkach sportowych /tenis stołowy, szachy/.
Zwycięzcy konkursu otrzymali ciekawe nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu
Grajewskiego oraz Burmistrza Miasta Grajewo. Sponsorom imprezy serdecznie dziękujemy!
Laureaci konkursu:
Mistrz Matematyki – Karol Danilczuk kl. III gimnazjum SOSW w Ełku
Wicemistrz Matematyki – Jarosław Borawski kl. II zawodowa ZSZ w Grajewie
II Wicemistrz Matematyki – Piotr Karczmarek kl. III gimnazjum SOSW w Ełk
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Wywiad z Jarosławem Borawskim – laureatem IV Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego

,,Trójka” na 6”: Od ilu lat bierzesz udział w konkursie matematycznym?

Jarosław Borawski, uczeń klasy II szkoły zawodowej: W konkursie matematycznym
uczestniczę od pierwszej edycji, to jest od czterech lat. Dwa razy zająłem drugie miejsce,
raz – trzecie i raz – czwarte miejsce. W tym roku w rywalizacji zwyciężył uczeń z Ełku,
trzecie miejsce – za mną, zajęła uczennica – również z Ełku.

,,Trójka” na 6”: Czy jesteś zadowolony ze swych osiągnięć?

Jarosław Borawski: Tak, szczególnie w tym roku, dlatego, że początkowo nie chciałem
brać udziału, ale pani Kasia Zamojska i pan Adam Serafin przekonali mnie i za to jestem im
wdzięczny. Oczywiście mogłem uzyskać lepszy wynik.

,,Trójka” na 6”: W tym roku kończysz szkołę zawodową, więc nie będziesz mógł wziąć udziału w następnym
Konkursie. Czy lubisz matematykę?

Jarosław Borawski: Nie, w tym roku jeszcze nie kończę szkoły, więc za rok powalczę o zwycięstwo. Bardzo
lubię matematykę, ale lubię i inne przedmioty: historię, geografię.

,,Trójka” na 6”: Ilu uczniów wzięło udział w tegorocznym konkursie? Jakie szkoły reprezentowali?

Jarosław Borawski: W tegorocznej edycji wzięło udział dziewiętnastu uczniów. Przyjechali do nas z: Łomży,
Białegostoku, Ełku. Gospodarzy reprezentowała silna ekipa. Większość uczniów do gimnazjaliści i uczniowie
szkół zawodowych, jeden z grajewskiego Domu Pomocy Społecznej – Kamil Moczydłowski, który zajął siódme
miejsce. Jestem bardzo zadowolony z jego osiągnięcia. Gratuluję ci, Kamilu, pokazałeś klasę.

Rozmawiała: Teresa Gutowska

Dzień Matki w klasie I pdp
miał miejsce 29 maja. O godzinie 10.30 zjawiły się
mamy z zaproszeniami od uczniów. Uczniowie samodzielnie
przygotowali prezenty, które wraz z kwiatami, w czasie
uroczystości wręczyli swoim mamom. Były całusy, słodkości,
podziękowania i obietnice.

Jolanta Ciechanowicz
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III Integracyjny Turniej Wiedzy ,,Powiat Grajewski – mój mały świat”
tradycyjnie

już

odbył

się

w

Zespole

Szkół

Specjalnych w Grajewie. Tym razem 30 maja. W rywalizacji
wzięły udział cztery drużyny. Organizatorzy zaprosili
uczniów ze szkół podstawowych: w Szczuczynie, Wąsoszu
i Radziłowie. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z
Publicznego Gimnazjum nr 4: Justyna Linkowska, Monika
Sut i Teresa Gutowska.
Zgodnie z tradycją zadanie pierwsze polegało na
zaprezentowaniu

drużyny,

Prezentacje

bardzo

były

multimedialną

szkoły

i

miejscowości.

pomysłowe.

przedstawili

uczniowie

Ciekawą,
z

bo

Radziłowa:

wyczerpująco informując o miejscowości, gminie i szkole.
Uczennice

naszego

gimnazjum

oprócz

informacji

poświęconych szkole zareklamowały ostatni numer gazetki
szkolnej.
Właściwa rywalizacja między drużynami trwała
podczas

rozwiązywania

25

zadań

podzielonych

na

kategorie: miasto Grajewo, powiat grajewski i województwo
podlaskie. Uczniowie musieli wykazać się znajomością
herbów miejscowości, czasopism wydawanych na Podlasiu,
nazw województw, państw sąsiadujących z województwem
podlaskim, nazw i położenia parków narodowych. Poziom
był bardzo wyrównany, o końcowym wyniku zadecydowała
więc

ilość

popełnionych

w

całym

Turnieju

błędów.

Zmagania drużyn oceniała komisja, w skład której weszli
opiekunowie

drużyn,

przedstawiciel

Starostwa

Powiatowego – p. Piotr Milewski oraz dyrektor ZSS – p.
Jarosław Konopka.
Ostatecznie zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w
Radziłowie. W nagrodę otrzymali książkę ,,Warmia i
Mazury”, zaś uczniowie piłki siatkowe. Drugie miejsce
zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Wąsoszu –
również otrzymując album ,,Polska – środowisko przyrodnicze”, a uczniowie piłki koszykowe. Trzecie miejsce ex
aequo (czyt. egzekwo – przyp. red.) zajęły drużyny: ze Szkoły Podstawowej w Szczuczynie i Publicznego
Gimnazjum nr 4 w Grajewie, otrzymując nagrody książkowe, badmintony, kalkulatory i długopisy.
Dzięki uprzejmości Burmistrza Grajewa i Starosty Grajewskiego organizatorzy mogli ufundować uczniom
nagrody.
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Sukcesy uczniów ZSS
19 maja br. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży odbyła się VII Olimpiada Specjalna
pod hasłem: ,,Zwyciężę, bo pokonam samego siebie” zorganizowana przez Caritas Diecezji
Łomżyńskiej. Celem Olimpiady była integracja społeczna dzieci i młodzieży oraz dowartościowanie
siebie poprzez satysfakcję z własnych osiągnięć. Drużynę naszej szkoły tworzyli uczniowie:
Monika Majewska, Kamil Sypytkowski, Marcin Śleszyński, Daniel Wojciechowski, Sylwia
Adamska, Monika Sut, Daniel Sut, Elwira Żabińska, Weronika Sut, Radosław Witkowski.
Opiekunami uczniów byli: pan Waldemar Zamojski i pani Jadwiga Kozicka.
W Olimpiadzie startowały 22 drużyny z województwa podlaskiego. Rywalizacja sportowa
obejmowała 15 konkurencji. Drużyna z naszej szkoły okazała się bezkonkurencyjna – zajęła I
miejsce. Zwycięzcom gratulujemy!!!

Wywiad z uczennicami – laureatkami VII Olimpiady Sportowej w Łomży
Sylwią Adamską (kl. II g), Elwirą Żabińską (kl. I g), Moniką Sut (kl. I g).
,,Trójka” na 6: Ile drużyn uczestniczyło w rywalizacji? Z jakich szkół?
Sylwia, Elwira i Monika: W rywalizacji uczestniczyły 22 drużyny ze szkół specjalnych z województwa podlaskiego.
,,Trójka” na 6: Czy pamiętacie konkurencje?
Sylwia, Elwira i Monika: Było mnóstwo różnych konkurencji, między innymi: skakanie przez skakankę, rzut do kosza,
przejście przez tunel, strzał do tarczy, skok w dal, przejście przez ławkę.
,,Trójka” na 6: Która drużyna była dla was najgroźniejsza?
Sylwia, Elwira i Monika: Najgroźniejszą drużyna była ekipa z Łomży.
,,Trójka” na 6: Kto się wami opiekował?
Sylwia, Elwira i Monika: Naszymi opiekunami byli: pan Waldemar Zamojski i pani Jadwiga Kozicka.
,,Trójka” na 6: Czy jesteście zadowoleni z nagród?
Sylwia, Elwira i Monika: Jesteśmy bardzo zadowoleni ze zdobycia I miejsca oraz nagród.
Od redakcji: w VII Olimpiadzie oprócz wymienionych dziewczyn udział wzięli: Weronika Sut (kl. VI sp), Kamil Sypytkowski (kl.
II g), Radosław Witkowski (kl. III g) i Mariusz Śleszyński (kl. II zsz).

Sukcesy sportowe Sylwka Dardzińskiego
Tradycyjnie już w Grajewie 12 maja 2007 r. odbył się IX Międzynarodowy Bieg
Wilka. Nasz uczeń – Sylwester Dardziński po raz kolejny zajął I miejsce w
kategorii uczestnicy niepełnosprawni. Ponadto Sylwester, reprezentując tym
razem Klub Sportowy ,,Maratonka” w Grajewie, 3 czerwca wziął udział ,,XI
Crossie Trzeźwości” w Suchowoli, gdzie w biegu na dystansie 5 km, również w
kategorii uczestników niepełnosprawnych, okazał się najlepszy.
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Tydzień Kultury Zdrowotnej
W dniach 10-17 maja 2007r. Nasza szkoła obchodziła
Tydzień Kultury Zdrowotnej. Społeczność szkolna miała okazję
wziąć udział w konkursach i spotkaniach związanych ze
zdrowym stylem życia.
Tradycyjnie w tych dniach wybraliśmy najsympatyczniejszych
uczniów naszej szkoły. Zostali nimi Paweł Małachwiej,
Agnieszka Gutowska i Weronika Sut.

W konkursie plastycznym: „Szkoła bez agresji”, I miejsce zajął
Marek Wysocki, II – klasa I pdp p. Joli Ciechanowicz, a III –
klasa III pdp p. A. Serafin.
Uczniowie gimnazjum i szkoły zawodowej sprawdzili swoją
wiedzę w konkursie ph. „Zdrowy Styl Życia”. Po rozwiązaniu
testu i zliczeniu punktów została wyłoniona najlepsza trójka:
I miejsce – Martyna Ziarko z klasy III pdp,
II miejsce – Jarosław Borawski z klasy II zaw.
III miejsce – Kinga Cichorska z klasy I a zaw.
Najmłodsi uczniowie uczyli się, jak udzielać pierwszej pomocy,
w czym pomagały im panie: Nella Mejzner i Ania
Niesłuchowska. Natomiast dziewczęta z klas gimnazjalnych i
zawodowych spotkały się z lekarzem p. Marianem
Czaczkowskim, który szczegółowo i w przystępny sposób
odpowiadał na pytania zadawane anonimowo na karteczkach.
Do uczniów gimnazjum i szkoły zawodowej był adresowany
konkurs literacki pod hasłem: ,,Bez agresji można żyć”. Pan
Jarosław Reut pomagał zainteresowanym uczniom w napisaniu
listu do kolegi/ koleżanki, którego tematem przewodnim była
agresja oraz sposoby jej zwalczania. Spośród napisanych prac
wybrano najlepsze, zaś zwycięzców nagrodzono drobnymi
upominkami:
I miejsce – Justyna Linkowska – kl. I g;
I miejsce – Żaneta Marczykowska – kl. I g;
II miejsce - Agnieszka Gutowska – kl. I a ZSZ;
Wyróżnienie – Teresa Gutowska – kl. III g
Redakcja postanowiła opublikować wszystkie nagrodzone listy,
możecie je przeczytać tutaj → str. 7
W trakcie trwania obchodów Tygodnia wychowawcy klas wraz z
podopiecznymi mogli obejrzeć projekcję multimedialną: ,,Dramat
i tragedię pozostaw teatrowi”. Projekcja zawierała
przedstawienia teatralne poruszające problemy, z którymi styka
się współczesna młodzież: agresję, samotność, stosowanie
używek, przemoc, brawura, destruktywny wpływ grup
rówieśniczych i
subkulturowych. Krótkie formy teatralne
zmuszały oglądającego do zastanowienia się nad własnym
postępowaniem i pozostawiały sporo czasu na ogólnoklasową
dyskusję.
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Nagrodzone prace w konkursie literackim ,,Bez agresji można żyć”
Żaneta Marczykowska
klasa I gimnazjum

Łomża, dn. 18.05.2007 r.

Bez agresji można żyć – list Agnieszki Gutowskiej
Droga Elżbieto!

Witaj!
Na początku swego listu chciałam Cię, Agnieszko, pozdrowić.
Piszę ten list, ponieważ mam do Ciebie kilka pytań. Na godzinie
wychowawczej nauczyciel zaproponował kilku osobom wykonanie plakatu
pod hasłem: ,,Bez agresji można żyć”. Zgłosiłam się, ponieważ pomysł
przypadł mi do gustu i uznałam, że dam radę.
W związku z tym chciałam Cię zapytać, dlaczego w Polsce jest
tyle agresji? Jak z nią walczyć? Co robić, by matki nie porzucały swoich
dzieci? Co robić, by było mniej patologii? Zastanów się! Powszechnie się
uważa, że to w rodzinach patologicznych ujawniają się mali złodzieje,
narkomani, alkoholicy… Niestety, mali złodzieje, alkoholicy, narkomani
ujawniają się w rodzinach ,,normalnych”, w których rodzice są pracoholikami.
Możemy krzyknąć: ,,NIE, tak nie może być!” Powinniśmy
zwalczać przejawy agresji. W całej Polsce funkcjonują kluby ,,Nadzieja”.
Czytałam, że przyjmują osoby z problemami rodzinnymi. Wiele rodzin
potrzebujących pomocy skorzystało z tej możliwości ratunku.
Uważam, że gdyby nie alkohol, narkotyki i papierosy, na świecie
byłoby mniej agresji. Życie bez agresji inaczej by wyglądało. Ludzie
kochaliby się, darzyli sympatią, przyjaźnią i miłością.
Wielokrotnie w życiu popełniamy błędy. Wśród wielu przyjaciół
mam i takich, którzy nie okazują współczucia. Nie mamy wtedy komu się
zwierzyć. Dobrze, że w szkole można porozmawiać z panem pedagogiem,
który interesuje się naszą sytuacją, zwierzyć mu się z problemów, uzyskać
życiową radę. Pomaga to szczególnie osobom osamotnionym, mającym
problemy rodzinne, których nikomu nie ujawniają. Rozmowa pomaga
przezwyciężyć cierpienie, rozładować złość, agresję.
Często zadaję sobie pytanie: ,,Czy świat mógłby istnieć bez
złodziei, narkomanów, alkoholików, złych kierowców? Powszechnie się
uważa, że młodzież pracująca jest mniej agresywna. W opinii dorosłych
młodzież jest wulgarna, wszczyna bójki, stosuje używki (alkohol, narkotyki).
Świat jest niesprawiedliwy, jednak nic na to nie poradzimy.
Za tydzień muszę oddać plakat, dlatego chciałabym poznać Twoją
opinię. Mam nadzieję, że oglądający mój plakat, wezmą pod uwagę jego treść.
Kończę ten list i z niecierpliwością czekam na Twoją odpowiedź.
Twoja najlepsza przyjaciółka – Żaneta Marczykowska.
Bez agresji można żyć – list Teresy Gutowskiej
Droga Aniu!
Na wstępie mego pisania serdecznie Cię pozdrawiam. Co u Ciebie
słychać, jak się czujesz?
Chciałabym poruszyć temat będący ostatnio na czasie – mianowicie temat
agresji. W gazetach często pisze się o przejawach agresji, nagłaśnia się
bulwersujące przypadki agresji w szkołach i poza nią, których sprawcami
bardzo często są młodzi ludzi. O jednym z bulwersujących przypadków
przeczytałam w miesięczniku ,,Brawo”. Było o nim głośno w całej Polsce.
Koledzy wyrządzili ogromną krzywdę Ani – uczennicy gdańskiego
gimnazjum. Uczennica popełniłą samobójstwo. Podobnie było z Martą –
również uczennicą gimnazjum. Chłopcy dla zabawy wystawiali dziewczynę
przez otwarte okno. Na szczęście inny uczeń tej szkoły a kolega Marty –
Paweł zauważył niebezpieczeństwo grożące dziewczynie. Udało mu się złapać
wypchniętą dziewczynę. Dla Marty upadek skończył się zbiciem nogi.
To są dowody, że w szkołach uczniowie dokuczają sobie
wzajemnie. Aniu, jeżeli w swojej szkole spotkałaś się z podobnymi
sytuacjami, powinnaś reagować, zgłaszając zdarzenie wychowawcy,
pedagogowi lub dyrektorowi. Agresji wśród rówieśników można zapobiec –
wierzę w to. W tym celu planuję przygotować happening pod hasłem: ,,Bez
agresji można żyć”. Najpierw należałoby opracować plakat zachęcający do
uczestnictwa. Następnie w ramach akcji przygotowałabym ulotki o
przeciwdziałaniu agresji, które uczniowie rozdawaliby we wszystkich
okolicznych szkołach. Jestem przekonana, że młodzież chce żyć bezpiecznie,
bez strachu. Zakończeniem akcji byłby występ zespołów teatralnych
przedstawiających spektakle poświęcone przeciwdziałaniu agresji. Może
udałoby się zaprosić znany zespół? Muszę nad tym pomyśleć.
Na tym kończę mój list i przesyłam moc gorących buziaczków. Czekam na
Twoją odpowiedź.
Teresa Gutowska

Na wstępie mego listu pozdrawiam Cię serdecznie. Piszę do
Ciebie, ponieważ chcę poruszyć temat agresji.
Jestem zaniepokojona zjawiskiem szerzenia się przestępczości w
szkołach, coraz większej ilości kradzieży, bijatyk wśród gimnazjalistów,
narkotyki, alkohol. Za przykład niech posłuży Częstochowa, gdzie od
stycznia do końca października ubiegłego roku zgłoszono na policję 116
przestępstw popełnionych na terenie szkół. Były to między innymi:
kradzieże, bójki, pobicia. Czy to zawsze się dzieje z winy uczniów? W
opinii nauczycieli uczniowie są coraz gorsi, nie mają żadnych hamulców, nie
znają granic. Biją , okradają, molestują seksualnie. A może to wina
nauczycieli? Jak sądzisz?
Moim zdaniem nauczyciele powinni stanowić dla swoich
uczniów wzór. Oprócz fizyki, języka angielskiego, powinni uczyć kultury i
szacunku dla drugiego człowieka. Niestety, niektórzy z nich wybrali inne ,,
przedmioty” – ćwiczenia z palenia marihuany i picia alkoholu oraz podstawy
łapówkarstwa. Piszę o tym, ponieważ chciałabym Cię uwrażliwić na ten
bardzo poważny problem. Niewykluczone, że wśród Twoich znajomych
komuś dzieje się krzywda. Jeśli rzeczywiście tak jest, możesz zgłosić się do
swojego wychowawcy, pedagoga szkolnego. W domu możesz powiedzieć o
problemie swoim rodzicom. Oni mają obowiązek Ci pomóc.
Chciałabym, abyś w swoim środowisku zainteresowała się
problemem agresji, ponieważ interesuje mnie, kto jest odpowiedzialny za
zaistniałą sytuację. Uważam, że niezbędne są zmiany ograniczające agresję
w szkołach. Natomiast uczniowie powinni być mniej nerwowi, wścibscy i
mściwi. Tylko wtedy w naszych szkołach agresja przestanie gościć i zniknie
zupełnie. Należy zwracać uwagę na każdy przejaw agresji, nietolerancji.
Na tym kończę swój list i czekam na Twoją odpowiedź.
Pozdrawiam – Agnieszka Gutowska.

Witaj, Damianie!
Na wstępie mego listu długo się zastanawiałam nad zadanym
przez Ciebie pytaniem: ,,Czy bez agresji można żyć?”. Po długim
zastanowieniu i obserwacji doszłam do wniosku, że bez agresji nie można
żyć.
Damianie, podam Ci kilka przykładów. Na terenie szkoły
chłopcy zamiast grać w piłkę, wszczynają z byle powodu bójki. Kiedy
pewnego razu robiłam w sklepie zakupy, byłam świadkiem kłótni
ekspedientki z klientem, która dotyczyła towaru. Moim zdaniem, zamiast
kłótni, wystarczyło złożyć skargę u kierowniczki sklepu. Radio i telewizja
dostarcza wielu szokujących informacji o tym, jak uczniowie poniżają
nauczyciela, kolega zabił kolegę za telefon komórkowy. Takich przykładów
jest mnóstwo, ale nie będę ich przytaczała, bo zapewne o nich słyszałeś lub
oglądałeś.
Żyjemy w XXI wieku, gdzie nasi rodzice pracują od rana do nocy
nie tylko, aby zapewnić nam wyżywienie, ale również zaspokoić nasze coraz
kosztowniejsze zachcianki: a to kupno komputera, komórki, markowej
odzieży i kosmetyków. Rodzi się zazdrość, że rówieśnicy posiadają różne
drogie gadżety, na które nas nie stać. Dlatego często dochodzi do bójek,
kradzieży, aby udowodnić, że nie jest się gorszym od innych.
Młodzież często nie ma wzorca do naśladowania, liczy się tylko
kasa. Wydaje mi się, że wprowadzenie do szkół obowiązkowego noszenia
mundurków i zakazu używania na terenie szkoły telefonów komórkowych
doprowadzi do ujednolicenia wyglądu, a przez to uczniowie przestaną
zazdrościć koledze, koleżance ubioru, drogiego telefonu. To jeden z wielu
sposobów zmniejszenia agresji wśród uczniów.
Uważam, że każdy z nas, zanim obrazi drugą osobę, powinien w
myślach policzyć do dziesięciu. Człowiek się wtedy zastanowi i dzięki temu
uniknie wielu niepotrzebnych kłopotów, nieżyczliwości, nienawiści. Życie
od razu stałoby się przyjemniejsze. Jak myślisz, Damianie?
Czekam na odpowiedź.
Justyna Linkowska
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Obchody Dnia Dziecka

Dla 18 uczniów naszej szkoły Dzień Dziecka przekształcił się w Weekend Dziecka za sprawą gościnności
Yacht Clubu ARCUS, od którego otrzymaliśmy zaproszenie na II INTEGRACYJNY REJS "POWITANIE LATA" Międzynarodowy Dzień Dziecka. Obchody rozpoczęły się w piątek, a skończyły w niedzielę po południu, zaś
atrakcjom nie było końca.
Piątkowe popołudnie rozpoczęło się od zmagań sportowych, w których oprócz nas udział wzięli
rówieśnicy ze szkół z Rajgrodu. Każdy uczestnik miał do wykonania 7 zadań. Co prawda wyróżnione zostały
osoby, które uzyskały największą liczbę punktów za przejście całego toru przeszkód, ale że był to Dzień Dziecka
wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki. Po kolacji wszyscy uczyliśmy się „wodniackich” piosenek.
Sobotę spędziliśmy na jachcie. Nie było zbyt ciepło, ale nie wykorzystać wiatru, jaki wiał od rana byłoby
grzechem, dlatego też do portu zawracaliśmy tylko na posiłki. Na jeziorze testowaliśmy nasze głosy śpiewając
szanty. Niektórzy próbowali też swoich sił w żeglowaniu siadając za sterem bądź trzymając liny od żagli, co przy
sporawym wietrze wcale nie było takie proste. Natomiast po kolacji urządziliśmy sobie dyskotekę.
W niedzielę po śniadaniu jeszcze raz wypłynęliśmy w rejs, a po powrocie zgromadziliśmy się na
przystani, gdzie wszyscy otrzymaliśmy dyplomy za udział w obchodach Dnia Dziecka oraz prezenty. Około
godziny 1300 udaliśmy się na Górę Zamkową na inscenizację legendy o Kniaziu Popielu i Piaście Kołodzieju w
wykonaniu artystów Studia Małych Form Teatralnych, Scenografii i Reżyserii "ART-RE" z Krakowa. Wszyscy się
świetnie bawili, gdyż aktorzy zapraszali na scenę osoby z widowni. Po przedstawieniu radośni i uśmiechnięci
wróciliśmy do domu.

1 czerwca trzydziestosześcioosobowa grupa uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami wyjechała do Ełku na
Ogólnopolski Festyn Rodzinny. Wyjazd był możliwy dzięki sponsorowi – Stowarzyszeniu Szkoła Naszą Szansą.
Uczestniczyliśmy we Mszy Św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. bpa Jerzego Mazura,
biskupa ełckiego oraz w różnych atrakcjach dla dzieci, np.: konkursach, nauce śpiewu, malowaniu twarzy i tatuaży,
loterii fantowej, obejrzeliśmy musical ,,Krasnoludki, krasnoludki” w wykonaniu Chóru i Orkiestry Opery i Filharmonii
Podlaskiej. Ponadto mieliśmy okazję zobaczyć tresurę psów policyjnych, podziwiać umiejętności brygady
antyterrorystycznej i strażaków. Bawiliśmy się na zjeżdżalniach i karuzeli. Organizatorzy przygotowali smaczną
grochówkę, napoje i ciasto. Każdy z uczestników otrzymał paczkę. Zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy do domu.
Nella Mejzner
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Harcercerskie wieści
18 kwietnia 2007r. wzięliśmy udział w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Drużyn Nieprzetartego
Szlaku ph.: „Harcerz potrafi”. Pojechaliśmy do Białegostoku, by zaprezentować piosenki o tematyce
wakacyjnej. Nie był to nasz pierwszy wyjazd na podobną imprezę, jednak emocje i stres towarzyszące
występowi były ogromne.
Trzy dni później, tj. 21 kwietnia udaliśmy się na XXX Pieszy Rajd do Kosówki. Rokrocznie bierzemy
udział w wędrówce Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, aby podkreślić nasze przywiązanie do
ojczyzny i uczcić pamięć tych, którzy polegli w jej obronie.
16 maja 2007r. W auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego odbył się przegląd Piosenki
Dziecięcej „Wśród nas”. Tam również nie mogło nas zabraknąć. Zawsze chętnie uczestniczymy we
wszelkiego rodzaju wyjazdach, gdzie możemy zaprezentować wszystkim nasze możliwości i

osiągnięcia.
Nie zdążyliśmy jeszcze ochłonąć po wyjeździe do Augustowa, a już rozpoczęliśmy przygotowania do
IV Festiwalu Gorących Serc, który odbył się 26 maja w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w
Grajewie. Występując na scenie czuliśmy się prawie jak „weterani”, gdyż wcześniejsze przeglądy i
konkursy uodporniły nas nieco na stres.
Odpoczynek po tych wszystkich zmaganiach zapewnił nam XIV Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku w
Doktorcach koło Białegostoku (12 i 13 czerwca). Mieliśmy okazję poczuć przedsmak wakacji na dwa
tygodnie przed właściwym leniuchowaniem. Czas spędziliśmy na zabawach, grach i wspólnym
śpiewaniu przy ognisku. Aż szkoda było wracać, ale pocieszaliśmy się tym, że wkrótce nadejdzie
koniec roku szkolnego.
Na każdej z imprez zdobyliśmy piękne nagrody, wróciliśmy z ogromnym bagażem nowych
doświadczeń i znajomości.
phm Ewa Bartoszewicz
Współpraca:
p. Lidia Brzozowska – Hałuniewicz
p. Iwona Grzegorzewska
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IV Festiwal Gorących Serc
odbył się 26 maja. Impreza, której organizatorem
jest Stowarzyszenie ,,Szkoła Naszą Szansą”, na
trwale wpisała się w życie i świadomość
społeczności powiatu. Z roku na rok przybywa
uczestników i sympatyków przedsięwzięcia, które
w tak piękny i naturalny sposób integruje
środowisko osób niepełnosprawnych z ich
zdrowymi rówieśnikami. Do rywalizacji przystąpiło
140 uczestników. Komisja w składzie: Alicja
Rutkowska (Wicestarosta Grajewski), Ryszard
Wolwark (Sekretarz Urzędu Miasta w Grajewie),
Stanisław Szleter (Wójt Gminy Grajewo), Anna
Maleszewska (Miejski Dom Kultury), Anna
Świderska (Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy w Rodzinie w Grajewie), Nella Mejzner
(Prezes Stowarzyszenia ,,Szkoła Naszą Szansą”),
Ewa Odolecka (Kierownik Domu Pomocy
Społecznej w Grajewie) i Monika Łuczyńska
(Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna I Stopnia
im. J. S. Bacha w Grajewie) po ich obejrzeniu i
wysłuchaniu postanowiła nagrodzić następujące
osoby:

Imię i nazwisko, nazwa zespołu

Reprezentowana placówka

Nagroda

Ąnna Chrzanowska

ZSS w Grajewie

Puchar Starosty Powiatu
Grajewskiego

Zespół “Stokrotki”
ze Szczuczyna

Szkoła Podstawowa
w Szczuczynie

Puchar Burmistrza Miasta
Grajewo

Zespół “Maximus”

Szkoła Podstawowa
nr 4 w Grajewie

Puchar Wójta Gminy Grajewo

Zespół “Rafa”

Zespół Szkół Specjalnych
w Augustowie

Puchar Dyrektora ZSS w
Grajewie

Tomek Romanowski z grupą
“Tacy sami”

WTZ w Grajewie

Puchar Dyrektora MDK w
Grajewie

Zespół “Sweets”

DPS w Grajewie

Puchar Prezesa Stowarzyszenia
Szkoła Naszą Szansą

Nagrody specjalne otrzymali: rower - Paweł Popko ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie, zaś
magnetofon - Sylwia Paszkiewicz-Garncarek –
Stowarzyszenie „Szansa” w Zambrowie.

Wywiad z Anną Chrzanowską, zdobywczynią Pucharu Starosty Powiatu Grajewskiego na IV Festiwalu Gorących Serc
Skąd wziął się pomysł na udział w Festiwalu Gorących Serc?
Wpadłam na ten pomysł w zeszłym roku. Byłam wtedy obecna na Festiwalu Gorących Serc na widowni. Tak bardzo mi się spodobało, że
postanowiłam sama spróbować swoich sił i wystąpić na scenie.
Jak długo trwały przygotowania do Twojego występu?
Do występu przygotowywałam się około 2 miesięcy. Pomagała mi w tym pani Joasia Kozłowska. Kiedy wybrałyśmy piosenkę okazało się, że
śpiewanie z muzyką z płyty jest trochę za trudne, bo utwór ten jest dosyć szybki. Wtedy pani Asia postanowiła grać na gitarze.
Jakie uczucia towarzyszyły Ci tuż przed występem i zaraz po nim?
Przede wszystkim strach i terma. Bardzo się denerwowałam nie tylko przed występem, ale i na długo przed Festiwalem. Bałam się, że się
rozchoruję i nie będę mogła wziąć w nim udziału. Po występie nadal się denerwowałam, ale już trochę mniej. Nic w tym dziwnego, bo po raz
pierwszy w życiu znalazłam się na scenie. Zresztą nie tylko ja, bo pani Asia pierwszy raz grała na gitarze przed publicznością, także obie
miałyśmy niezłą tremę.
Byłam też zaskoczona reakcją publiczności. Zanim zaczęłam śpiewać poprosiłam wszystkich o pomoc. Spodziewałam się, że przyłączą się do
mnie. Jednak takich owacji po występie nie spodziewałam się w ogóle. Byłam bardzo zaskoczona.
Czy podejmując decyzję o udziale w Festiwalu brałaś pod uwagę wygraną?
Na początku nie byłam nastawiona na to, że wygram. Przez cały okres przygotowań i tuż przed występem powtarzałyśmy sobie z panią Asią, że
nieistotne, czy pójdzie nam lepiej, czy gorzej. Najważniejsze, że spełni się moje marzenie o tym, by zaprezentować się na scenie. Właściwie do
samego końca liczyłam się z tym, że nie otrzymam żadnej nagrody.
Co czułaś w chwili, kiedy usłyszałaś, że wygrałaś Puchar Starosty Powiatu Grajewskiego?
Byłam zaskoczona i usatysfakcjonowana. Bardzo się ucieszyłam, że jury doceniło mój wysiłek i przygotowania. Co tu dużo mówić – byłam
szczęśliwa, że spełniło się moje marzenie.
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Humor z zeszytów szkolnych
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W średniowieczu płonęło dużo hektarów leśnych, bo nie było zakazu wyrzucania niedopałków papierosów do lasu.
Obraz kosztował mało, więc był po abstrakcyjnej cenie.
Święty Mikołaj mieszka na północy Finlandii, a dokładniej w Japonii.
Przydawka to część zdania, która czasem się przydaje.
Andrzej nie miał taty, więc zajmował się nim ojciec.
Ten płyn to także w pewnym sensie ciecz.
Tłuszcze rozpuszczają się w rondlu.
Zenon kochał Elżbietę mimo, ze był w ciąży z Justyną.
Michał Anioł zdążył tylko napocząć nagrobek Juliana II.
Matejko namalował "Bitwę pod Grunwaldem", chociaż ani razu jej nie widział w telewizji.
Amundsen zasadził flagę na biegunie.
Na niektórych wyspach Indonezji ludzie chodzą poubierani nago.
W górach nie mieszkają ludzie, tylko górale.
Boryna śpiewał w chórze, ale tylko partie solowe.
Dwa przeciwległe punkty na globie nazywamy biegunkami.
Wieś była samowystarczalna: kobiety dostarczały mleka, mięsa i skór.
Jeśli podzielimy graniastosłup wzdłuż przekątnej podstawy, to otrzymamy dwie trumny.
Kangurzyca nosi dziecko w torebce.
Furmanka poruszana jest silnikiem bez koni mechanicznych - wystarczy tylko dać im owies.
Alkoholików dzielimy na pijących i niepijących.
U Żeromskiego ludzie dzielili zapałkę na czworo i też im się zapalała.
Pegazowi znikły skrzydła w drodze ewolucji i stąd mamy konie.
Syrena to pół kobiety, która ryczy, gdy jest alarm.
W komedii bohaterowie dążą do celu powodując śmierć, często zakończoną szczęśliwie.
Bach w swoim życiu wyszedł za mąż i dorobił się trochę dzieci.
W książce "Ten Obcy" najbardziej podobał mi się Zenek, bo był głównym bohaterem i bez niego nie byłoby książki.
Niektóre gazy są tak śmierdzące jak spaliny wydzielane przez człowieka.
W starej kuźni miechy wprawiano w ruch ręcznie za pomocą nogi.
Harfa jest podobna do łabędzia, tylko gorzej pływa.
Wraz z wynalezieniem koła i pieniędzy ludzie zaczęli kręcić interesy.
Porażonego prądem należy przede wszystkim wyciągnąć z kontaktu.
Poznać, że koń jest chory po tym, ze traci swą naturalną wesołość, jest zamyślony.
Najczęściej spotykanym ssakiem górskim jest góral.
Szkielet utrzymuje nas na nogach. Gdyby nie było szkieletu, to mięso ciągle spadałoby na ziemię.
Ptaków nie należy potępiać.
Wiewiórka żywi się orzechami bardzo twardymi, bo gdyby nie jadła twardego pożywienia, to by jej zarosła paszcza.
Najmniejszą częścią chemii jest pierwiosnek.
Kasia to moja siostra cioteczna, Jurek też.
Barak, burak, czy jak mu tam - to kierunek w sztuce.
Michał Anioł malował sobie po ścianach kaplicy Sykstyńskiej.
Krowa jak urwie koniczynę, to żuje i połyka, a owca odwrotnie i taka jest miedzy nimi różnica.
Porodem nazywamy wydalenie organizmu na powierzchnię ziemi.
Ludzie pierwotni żywili się łonem natury.
Opiszę psa. Ma nogi i głowę przyczepioną do tułowia.
Jaskółka jest zwierzęciem, tylko że w powietrzu.
Gdyby nie szkielet, to człowiek byłby workiem z mięsem i ze smalcem.
Aby się nie zarazić, to trzeba myć wszystkie owoce i nie jeść na tej samej misce, co pies.
Po skończonym wdechu odkładamy nasze usta na bok.
Układ oddechowy służy do wydalania płuc z organizmu.
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