
GMK w czołówce

Choć Gimnazjum im. Marii Konopniciej w Suwałkach powstało zaledwie przed pięcioma
laty, już ma na swoim koncie sporo osiągnięć. Wyniki kwietniowych egzaminów
gimnazjalnych mówią same za siebie.       Wysoka punktacja uzyskana we wszystkich
trzech częściach sytuuje szkołę w ścisłej czołówce najlepszych suwalskich gimnazjów.
Przewaga nad konkurencją sięga, zależnie od części,  nawet kilkunastu punktów. 
 
Mury szkoły opuściły już trzy roczniki. Sami absolwenci wypowiadają się o swoim gimnazjum
bardzo ciepło. - Gdybym ponownie stała przed wyborem szkoły, bez wahania wybrałabym to
gimnazjum jeszcze raz. - deklaruje Magda, ubiegłoroczna absolwentka, obecnie jedna z
najlepszych uczennic w I LO.  Jej młodszy kolega, Mateusz, który ukończył naukę w tym roku,
potwierdza jej słowa. Chłopak wspierany przez zaangażowaną kadrę pedagogiczną, uwierzył w
siebie i swoje możliwości. Może pochwalić się tytułem laureata w wojewódzkim konkursie o
Samorządzie Terytorialnym. - Bardzo nas cieszą sukcesy naszych uczniów. - mówi dyrektor
szkoły Jadwiga Orłowska. Spytana o receptę na osiąganie tak dobrych wyników, odpowiada
krótko: - To efekt ciężkiej pracy nauczycieli i naszych uczniów.
 
GMK doskonale wypada nie tylko na testach „obowiązkowych”, lecz również w różnych
konkursach i olimpiadach. Dyrekcja placówki przywiązuje ogromną wagę do konkursów
przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty. Rezultatem jej troski są liczni
laureaci i finaliści poszczególnych konkursów.
 
Uczniowie gimnazjum oprócz nauki, angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia o
charakterze kulturalnym, sportowym. Gabinet dyrekcji zdobią liczne puchary zdobyte w
turniejach piłki siatkowej, strzelectwie czy pływaniu grupowym. Nie pozostają też obojętni na
problemy społeczne – zorganizowali na przykład zbiórkę na rzecz powodzian. 
 
Kilka miesięcy temu szkoła otrzymała sztandar i od tej pory w pełni należy do rodziny szkół
noszących imię Marii Konopnickiej. Posiadanie takiej patronki zobowiązuje - w 100 rocznicę
śmierci poetki, gimnazjum zaangażowało się w Rok Marii Konopnickiej. Propozycje szkoły
zostały wpisane w suwalski kalendarz imprez i wydarzeń z tym związanych, jak konkurs wiedzy
o życiu i twórczości poetki, adresowany do szkół podstawowych. Z jeszcze większym
entuzjazmem przyjęty został towarzyszący mu konkurs plastyczny na wykonanie ilustracji do
utworów Konopnickiej. Zgłoszono rekordową ilość prac. 
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