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    10 maja 2017r. uczniowie klas drugich wraz z opiekunami uczestniczyli w spotkaniu
autorskim promującym książkę dr Stanisława Kuprjaniuka, pt. Mała architektura
sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek. Jak
wyglądają typowe dla naszego regionu kapliczki i przydrożne krzyże? Jak się zmieniał
ich styl architektoniczny? Co manifestują małe obiekty sakralne, tj. groty czy pomniki
wojenne? Po czym poznać rzeźbę św. Mikołaja czy Walentego? Co mają wspólnego
meczet i dzwonniczki ludowe?
     Jak wyglądały pochówki w dawniejszych czasach? Jakie ma znaczenie ułożenie rąk
do modlitwy? Przy jakich kapliczkach sadzono cukrowe róże, a przy których koper?
Czym się różni rzeźba od pasyjki? Kto budował kapliczki? O tym wszystkim mogli się
dowiedzieć uczniowie klas drugich gimnazjum podczas wykładu historyka, fotografika
przewodnika i pilota wycieczek pana Stanisława Kuprjaniuka. A na spotkanie z nim w
Gminnej Bibliotece zaprosiła ich kierownik p. Jadwiga Błażewicz – Jędrych. 
      Kapliczki, przydrożne figury, krzyże, chorągiewki wiatrowe, groty, dzwonniczki
ludowe(wzywające do modlitwy i obwieszczające czyjąś śmierć), pomniki wojenne to
obiekty małej architektury sakralnej, które, jak sam historyk mówi, lubi wyszukiwać,
docierać do prawdy o konkretnym zabytku, opowiadać o nich i pokazywać je innym. Nas
bardzo zaciekawiły historia i kultura grup etnicznych i religijnych 

      KAPLICZKI SYMBOLEM ŚWIĘTEJ   
                           WARMII

 zamieszkujących niegdyś tereny Warmii i Mazur. Wokół
krzyży i kapliczek koncentrowała się ludowa obrzędowość
religijna katolickich Niemców i Polaków. To żywe pomniki
historyczne, w których niemal każdy element przy figurze
ma swoje znaczenie, co dowodzi zaangażowania religijnego
fundatorów. Pan Stanisław jest autorem książek, albumów,
przewodników po warmińskiej ziemi. Można w nich
odnaleźć fotografie obiektów bardzo znanych, ale i
peryferyjnych. 
    Na pewno inaczej będziemy od dziś patrzeć na kiwicką
śmierć, pomniki wojenne w Rogórzu i Babiaku, grotę w
Tolnikach, kapliczkę w Sułowie, krzyże przy drodze do
Stoczka i inne  napotkane po drodze obiekty. To była
wspaniała lekcja lokalnej historii. Mamy nadzieję na więcej
okazji poznania swojej małej ojczyzny.

. .

  SPORTOWY FESTYN NA  
        DZIEŃ DZIECKA
   Masa atrakcji, dobra zabawa i prawdziwa energia
 towarzyszyły uczniom podczas Festynu Sportowo-
 Rodzinnego zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka.
 Impreza odbywała się w budynku szkoły jak i terenach
 przyszkolnych boisk. Na uczniów czekało sporo
 atrakcji i seria sportowych wyzwań. Każdy uczeń
 dostał  prezent – książkę z zadaniami wzbogacającymi
wiedzę o kraje Unii. Spotkanie  plenerowe było też
okazją do wspólnego ogniska z  kiełbaskami. Wystarczy
zobaczyć fotogalerię, by  przekonać się jak aktywne i
rodzinnie spędzono ten  świąteczny dzień.                        
                                                         s. 2 - 5

.

http://bogatebraniewo.pl/promocja-
ksiazki-dr-stanislaw-kuprjaniuk-pt-
mala-architektura-sakralna-na-
warmii-do-1945-roku/
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            SPORTOWY RODZINNY DZIEŃ DZIECKA
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    W gimnazjum imprezę, rozpoczętą zbiórką na boisku, otworzyła Pani
Dyrektor. Życzyła wszystkim dobrej zabawy i gry fair play. Konkurencje,
przygotowane przez p. Dorotę Jagielską i p. Krzysztofa Tusińskiego, w
których musieli zmierzyć się uczniowie były bardzo urozmaicone. Tym
razem to dziewczyny musiały pochwalić się zdolnościami piłkarskimi,
żonglując piłką. Chłopcy zaś wykazywali się siłą mięśni brzucha kręcąc
hula-hop, co było bardzo zabawne. Nie obyło się bez biegów, skoków w dal,
pchnięcia kulą, strzałów na bramkę czy przeciągania liny. Uczestnicy
slalomu kelnera, konkurencji, w której trzeba pokonać mini tor przeszkód i
napełnić wiadro kubeczkiem, musieli wykazać się pomysłowością,
zwinnością i sprytem. Po każdej konkurencji klasy otrzymywały punkty,
dzięki którym zbliżały się do zwycięstwa. Najlepsza okazała się klasa IIa.
Muzyka dobiegająca z głośników i śpiew dodawały przyjemnej atmosfery.
Po konkurencjach sportowych mogliśmy ogrzać się przy ognisku, jedząc
ciepłe kiełbaski. Dzień Dziecka zakończyliśmy grą w piłkę nożną i
siatkówkę.
     W szkole podstawowej odbył się Dzień Rodziny. Do szkoły zostali
zaproszeni członkowie rodzin uczniów . Wspólnie spędzony czas
urozmaicały występy dzieci, gry i  zabawy rodzinne w klasach oraz
poczęstunek. W szkole podstawowej również odbyły się konkurencje
sportowe, których organizatorką była p. Mariola Pryszlak. Uczniowie grali w
piłkę nożną i rugby, biegali, kozłowali piłkę, skakali. Atrakcje były dla
wszystkich, także dla najmłodszych – przejazdy na kucykach pod okiem
instruktora oraz malowanie twarzy na bajkowy wzór. 
     Tegoroczny Dzień Dziecka na pewno wszyscy będą wspominać bardzo
długo.

   O EMOCJACH 
 "Dawca pamięci" Lois Lowry

Wyobraźcie sobie świat. Świat, można by
pomyśleć, idealny. Bez cierpienia, głodu i
przemocy. Bez konieczności dokonywania
wyborów. Lecz ceną takiego życia byłoby
pozbycie się wszelkich emocji, uczuć, muzyki a
nawet kolorów. Jonasz, główny bohater powieści
Lois Lowry, mieszka na osiedlu zapełnionym
identycznymi domami. W każdym żyje
małżeństwo wraz z dwójką dzieci. Wiodą
monotonne życie: chodzą do pracy, dokładnie do
nich dopasowanej, lub do szkoły, ucząc się

i rozwijając zainteresowania. Żyją według schematów narzuconych im przez
Radę. Nikt nie nauczył ich kochać, być szczęśliwymi czy znosić cierpienie.
Ich rzeczywistość wyzuta jest ze wszystkiego co ,,mogłoby im zaszkodzić”.
Jednak w ich społeczeństwie jest jedna osoba, która pamięta. Pamięta
wojny, zamachy i śmierć. Pamięta śnieg, promienie słoneczne i matczyną
miłość. Tą osobą jest Dawca Pamięci, który przechowuje wspomnienia z
przeszłości. To właśnie Jonasz po ukończeniu szkoły zostaje wybrany na
następcę Dawcy. Dowiadując się jak dawniej wyglądało życie, postanawia
coś zmienić.
 Dystopijny świat wykreowany przez Lois Lowry wstrząsa czytelnikiem od
samego początku. Książka wciąga już od pierwszych stron i sprawia, że nie
można się od niej oderwać. I choć powieść przeznaczona jest dla
młodszych czytelników, swoją uniwersalną historią przyciągnie każdego.
Polecam.
                                                                                                Z. J.

 2 czerwca 2017
zorganizowano w
gimnazjum apel, na
którym
podsumowano
działania podjęte w
ramach Tygodnia
Ekologicznego. 

Uczniowie mieli wiele
zadań do wykonania,
lecz wyszło im to
znakomicie. Komisja
miała wielkie
problemy z wyborem
zwycięzców. 

Koordynatorka akcji
p. Dorota Jagielska
wraz z p.
wicedyrektor p.
Judytą Gos –
Mączarską wręczyły
tego dnia
okolicznościowe
dyplomy i nagrody
rzeczowe z
poszczególnych
konkursów, ale też
 (nowość tegorocznej
edycji ) ordery
uśmiechu naj-
sympatyczniejszym
uczniom. Gratulacje!
 Wszystkie klasy były
zaangażowane,
aktywne i kreatywne!

 Na początku pani
Dorota Jagielska wraz
z panią wicedyrektor
Judytą Gos-
Mączarską wręczyły
nagrody za
konkurencje klasowe. 
 
Najlepszy straganik
należał do klasy IIa,
drugie miejsce zajęła
klasa IIb, zaś trzecie
miejsce przypadło
klasie I. Następną
konkurencją były cuda
z odpadów. Pierwsze
miejsce zajęły klasy I i
IIIb, drugie klasy IIa i
IIIa, zaś trzecie klasa
IIb. 

Najlepszy plakat o
szkodliwości palenia
wykonała klasa IIb.
Następne miejsca
zajęły klasy IIa oraz
IIIa. 

W konkursie na
najlepszy strój
ekologiczny
zwyciężyła klasa I,
drugie miejsce klasa
IIb, a trzecie klasa IIIb. 
  
Odbył się również
konkurs klasowy

dotyczący zbiórki
zużytych baterii.
Najwięcej zebrali
uczniowie klasy I,
następnie klasy IIb
oraz klasy IIa.

 W tym roku została
wyróżniona jedna
osoba z każdej klasy,
która otrzymała order
uśmiechu: Klasa I-
Bartek Bąkowski
Klasa IIa- Aleksandra
Wojtkielewicz Klasa
IIb- Bartłomiej Bosak
Klasa IIIa- Michał
Wojczulanio Klasa IIIb-
Karolina Czepil. 

  W konkursie
indywidualnym – quiz
Parki Narodowe
największą wiedzą
wykazał się 1. Mikołaj
Kuhn, 2. Zuzanna
Białkowska, 3.
Zuzanna
Januszewska. 

         APEL na ZAKOŃCZENIE          
  TYGODNIA EKOLOGICZNEGO
           NAGRODY ROZDANE

. .
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           XII EDYCJA GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
       WIERSZE i POEZJA ŚPIEWANA WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO

 Po
wysłuchaniu
15
uczestników
jury
przyznało
nagrody w
tegorocznej
edycji
konkursu
recytatorskiego.
  W pierwszej
kategorii (klasa
VI i I gimnazjum)
najlepsza
okazała
sięAmelia
Mickiewicz,
drugie  miejsce
przypadło
Karolinie
Mazurek, a
trzecie Monice
Modrzejewskiej
ze szkoły

w Żegotach.
Przewodniczący
Rady Gminy-pan
Cezary
Alchimowicz
swoją nagrodę
przyznał
Karolinie
Tkaczuk, a
Grand Prix Wójta
zdobyła Kinga
Rosłoń ("Idź
swoją drogą").
  Druga i bardziej
liczna grupa
wiekowa, czyli  II
i III klasa
gimnazjum nie
zawiodła.
Uczestnicy
zmierzyli się w
wierszami i
poezją śpiewaną
Wojciecha
Młynarskiego.
Jak przyznali
sami
występujący

nie jednemu z
nich na scenie
trzęsły się ręce
lub drżał głos.
Nie ma się
czemu dziwić,
poprzeczka była
zawieszona
wysoko. Po
bardzo długich
obradach
komisja
zadecydowała
przyznać
pierwsze miejsce
Julii Kawalir,
która oczarowała
oceniających
swoją
interpretacją
wiersza
"Bynajmniej".
Warto dodać, że
w tym roku
oceniane były
między innymi:
dobór wiersza i
jego pamięciowe

opanowanie.
 Drugie miejsce
zajęła  Diana 
Rosłoń („Kocham
cię życie”), a
trzecie Zuzanna
Januszewska
(„Róbmy
swoje”). 
Nagrodzeni
również zostali
także Paweł
Świerzewski
"Ogrzej mnie"
(Nagroda Wójta
Gminy Kiwity) i
Aleksandra
Wojtkielewicz
"Szajba"
(Nagroda
Przewodniczącego
Rady).
Największym
zaskoczeniem
był brak
jakiegokolwiek
miejsca na
podium

dla Szymona
Malszewskiego -
faworyta
publiczności,
który w
oryginalny
sposób wykonał
piosenkę
„Jesteśmy na
wczasach”.
Wywołało to
wiele
kontrowersji, bo
jak sami
uczestnicy
przyznali,
Szymon był
bezkonkurencyjny. 
Następnego dnia
pani Jadwiga
Błażewicz-
Jędrych pojawiła
się w naszej
szkole z
nagrodą  za
zdobycie serc
publiczności, a
my znowu

mogliśmy
wysłuchać
wspaniałej
interpretacji
kolegi.  Bonusem
do dyplomów,
które otrzymali
recytatorzy były
sprzęty
elektroniczne
(słuchawki
komputerowe i
powerbanki) oraz
różne
młodzieżowe
książki, które
bardzo przypadły
do gustu
nagrodzonym.
Gratulujemy
wszystkim
odważnym!

. .
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   Zanim wybierzecie szkołę, pomyślcie kilka    
 razy! To ważna decyzja!  

 Bujak pospolity,
 pracuś, a może
 maruda lekcyjny? 
   Jakim jesteś typem ucznia?

   STOPKA    
 REDAKCYJNA

próbne w drugich klasach

  
    TRUDNA MATEMATYKA i ŁATWY WOS  
  

Z różnymi typami
uczniów zapoznali
nas uczniowie z kółka
teatralnego w swoim
skeczu
przygotowanym pod
kierunkiem pani Izy
Mieczkowskiej. 
   Miał on uzmysłowić
jak odbierają nas
nauczyciele i w ogóle

- nasze zachowanie
wobec dorosłych.
Każdy mógł odnaleźć
w scenariuszu swój
charakter. Występ był
ciekawym
przerywnikiem w
lekcjach. 

.

 Od 16 do 18 maja br. uczniowie klas drugich
pisali próbne egzaminy gimnazjalne.
 Jak sami twierdzili, historia i WOS były dość
proste, natomiast problemów pierwszego dnia
przysporzyła rozprawka na temat oddziaływania
literatury na świadomość dziejów. Tylko nieliczni
dobrze poradzili sobie z tym zadaniem.
Matematyka i przyrodnicze okazały się trudne,
większość uczniów chciała jak najszybciej
wymazać drugi dzień ze swej pamięci. Po dużej
dawce stresu przyszedł czas na tę część testów,
którą lubi chyba każdy – języki obce. Jedynym
kłopotem było napisanie zwięzłego e-maila. Ci,
którzy rzetelnie pracowali cały rok, mogli poczuć,
że ich starania nie poszły na marne. Wyniki
testów - już niebawem.
 

.

    25.05.16 r. do trzecioklasistów przyjechali przedstawiciele Zespołu Szkół Rolniczych im.
Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach. Uczniowie opowiadali o zaliczeniach
zawodowych, o kierunkach nauczania, atmosferze w ich szkole oraz rozmaitych kursach
zawodowych. 
    Technikum rolnicze proponuje kierunki technik weterynarii, technik agrobiznesu oraz technik
architektury krajobrazu. Zasadnicza szkoła zawodowa kształci w kierunkach rolnik i ogrodnik. Problem
dojazdu do szkoły rozwiązuje - bursa. Uczniowie mają możliwość wyjazdu za granicę, aby tam odbyć
praktyki dotyczące zawodów. Szkoła posiada dosyć duże gospodarstwo rolne o powierzchni ok 100
hektarów. Przy placówce działa klub jeździecki ,,Galop” . Można nauczyć się jazdy konnej, można też
uzyskać również prawo jazdy dotyczące maszyn rolniczych. Szkoła współpracuje z Uniwersytetem
Warmińsko - Mazurskim. Jest coraz mniej czasu jeśli chodzi o wybór szkoły, może warto zastanowić
się nad ofertą szkoły w Smolajnach, drodzy absolwenci? 

 skład, łamanie, red. jęz i techniczna -  opiekun

 gazetki: Edyta Wlazło 

 red. nacz., sekretarz red. Aleksandra
 Wojtkielewicz
 z-ca red.nacz.,korektor Julia Kawalir
 fotoedycja Zuzanna Januszewska 
 zespół redakcyjny numeru: Diana Rosłoń,
 Amelia Mickiewicz, Alicja Gojżewska, Jakub
 Majewski, Zuzanna Białkowska, Dominika
 Maruszczak, Karolina Czepil.    

 PULS SZKOŁY znajdziesz nas w serwisie:
 juniormedia.pl i na stronie szkoły: zskiwity.pl 

.
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