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Ten numer szkolnej gazetki zapisze się z pewnością 
w naszej pamięci na długo, gdyż „Wykrzyknik” ukazał 
się już po raz setny w naszym gimnazjum.

Początki nie były łatwe, lecz już od samego początku 
uczniowie przejęli inicjatywę stworzenia dwumiesięcz-
nika. Gdy ogłoszono konkurs na tytuł gazetki, całe 
grono gimnazjalistów zajęło się tworzeniem czołówki. 
Swoją pomysłowością i zaangażowaniem zaskoczyli 
chyba wszystkich. Jednak z wielu propozycji, takich jak 
np. „Flądra”, „Dynamit”, „Rambo”, czy „Akademia pana 
K”, wybrano pomysł Malwiny Miotk i Sylwii Myszk – 

„Wykrzyknik”. Ciekawostką jest to, że od szesnastu lat 
nie zmieniła się winieta, którą zaprojektowała Iwona 
Wejher, oraz to, że przez cały ten czas pani Ewa Glińska 
koordynuje pracę gazetki! I tak dzięki wysiłkowi wielu 
osób już w październiku 1999 roku ukazał się pierwszy 
numer „Wykrzyknika”.

Po pierwszym wydaniu gazetki uskrzydleni gimnazja-
liści zajęli się urozmaiceniem dwumiesięcznika. Stwo-
rzyli niekonwencjonalną ostatnią stronę, prowadzoną 
przez pomysłowych młodych dziennikarzy. Pierwszą 
z nich „Fanta-styczną Stronę” redagował Jakub Reclaw. 
Później powstały jeszcze „Happy End”, „NICO”,  

„Macoolatura”, „Śmiechoły ze szkoły”, „Poszukiwany, 
Poszukiwana”. Ostatnią taką stronę redagowały do 2008 
roku Karolina Młyńska, Natalia Leyk oraz Weronika 
Gojtowska, a nosiła ona nazwę „Dawno, dawno temu…”. 
Wszystkie ostatnie strony cieszyły się dużą popularnością 
wśród czytelników i zawsze dodawały uroku gazetce.

Przez szesnaście lat kilkudziesięciu uczniów spisało 
na kartkach historię naszej szkoły i całego otoczenia, 
gdyż w „Wykrzykniku” opisywano ważne wydarzenia, 

które miały miejsce też poza murami naszego gimna-
zjum czy nawet kraju. Począwszy od wyborów samorzą-
dowych, dyskotek szkolnych, wycieczek klasowych, 
zawodów sportowych, sukcesów naszych rówieśników, 
a skończywszy na pielgrzymkach z udziałem naszych 
uczniów, wymianach międzynarodowych, działalności 
naszych harcerzy oraz finałów WOŚP w naszej gminie. 
Krótko mówiąc: poruszaliśmy wszystkie ciekawe aspekty 
naszego życia, zachowując przy tym profesjonalizm.

W setnym numerze warto bardzo gorąco podziękować 
pani Ewie Glińskiej, która od pierwszego numeru jest 
z nami i zawsze zachęca wszystkich uczniów do zaanga-
żowania w sprawy gazetki. Następne podziękowania 
należą się wszystkim dziennikarzom „Wykrzyknika”, 
których nie sposób wymienić z imienia, gdyż było i jest 
ich wielu. Niektórzy z nich mają już swoje dzieci, nie-
którzy są młodziutkimi absolwentami naszej szkoły, 
a jeszcze inni nadal tworzą historię gazetki. Na koniec 
wyrazy wdzięczności kierujemy do naszych czytelników, 
którzy zawsze nas wspierają na przysłowiowe „dobre 
i złe”. I dzięki tym wszystkim, z początku tak niewinnie 
wyglądająca inicjatywa stworzenia nietuzinkowej gazety 
zamieniła się w pewnego rodzaju kronikę młodzieży, 
która uczęszczała do Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego 
w Sierakowicach. Ze zwykłego dwumiesięcznika staje 
się z numeru na numer gazetą wielopokoleniową, która 
w przyszłości, będzie łączyć całe rodziny. Patrząc z takiej 
perspektywy na przyszłość, na pewno warto kontynu-
ować redagowanie ,,Wykrzyknika” i należy życzyć mu 
kolejnych stu równie ciekawych, a może i ciekawszych 
numerów.

Łucja Bendzmer kl. IIe
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Piętnaście lat minęło… Szybko to zleciało. Wydawałoby 
się, że jeszcze całkiem niedawno wmurowywano ka-
mień węgielny, a matki przyszłych uczniów były odwo-
żone na porodówki. A teraz? Nowoczesna sala gimna-
styczna, nowoczesne klasy w dwóch skrzydłach. Kiedy 
to się wszystko stało? 

 Zmieniała się szkoła, zmieniali się uczniowie, 
zmieniali się nauczyciele. Kształcili nowe pokolenie, 
potem odchodzili, a na ich miejsce przychodzili wła-
śnie ci młodzi. Wielu ludzi uczących w tej szkole 
zostało wychowanych w Sierakowicach, pojedynczy 
przeszli nawet przez to gimnazjum, najpierw jako 
uczniowie, a teraz tu pracują. Może niektórych z nas 
też czeka taki los? 

 To my tworzymy tę szkołę. Kto zaprojektował logo 
szkoły? Uczniowie. Kto stworzył projekt na mundurki? 
Też uczniowie. Kto tworzy kolejne pomysły na otrzęsiny? 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
W 50-tym numerze „Wykrzyknika” przedstawiliśmy przewodniczących SU z lat 1999–2005. 

Prezentujemy kolejnych przewodniczących.

Jubileusz szkoły
Uczniowie. Kto wybiera skład samorządu? My.  
Jesteśmy fundamentem tej szkoły. 

 Nie zapominajmy też o nauczycielach. Mamy  
w naszej szkole prawdziwe unikaty. Herr direktor czyli 
niepowtarzalny pan Ziemann. Pilot-histeryk czyli  
pan Adrian Klawikowski ze swoimi niepowtarzalnymi 
tekstami. Szef wszystkich szefów czyli dyrektor Krzysztof 
Andryskowski. I wielu, wielu innych. Oni także tworzą 
atmosferę tej szkoły. 

 Jest jeszcze jedno: ,,Wykrzyknik”. Następne dzieło nas, 
uczniów. Dokumentuje historię tej szkoły od lat. Wybory, 
apele, konferencje, spotkania. Teraz w rękach trzymacie 
setny numer. Nie zawsze wychodził regularnie, ale 
jednak był zawsze. Jest jednym z symboli tej szkoły.

 Gimnazjum? Szanujmy je, chociażby ze względu na 
historię. Tę, która już była i tej, która dopiero nadejdzie. 

Kacper Labuda IIIg

2006
Maciej Fularczyk

2007
Agnieszka  

Andraszewicz

2008
Dariusz Makurat

2009
Paweł Paracki

2010
Kamil Szela

2011
Jakub Leszczyński

2012
Martyna Bigus

2013
Gracjan Bulczak

2013
 Hanna Skrzypkowska

2014
Weronika Reglińska
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Nasza szkoła jak wiecie od 15 lat, czyli od początku 
istnienia akcji bierze udział w ,,Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy”. W sumie zebraliśmy już przez te 
wszystkie lata około 196 000 tysięcy złotych. Jest to  
około 1000 godzin rehabilitacji dla chorych dzieci.  
To dla nas wielki sukces. Na całym Pomorzu w 23. Finale 
było 85 oddziałów biorących udział w zbiórce, takich 
jak: Tczew, Przywidz, Gdańsk, Gdynia, Wejherowo, 
Władysławowo, Żukowo, Sierakowice i 77 innych. 

Naszym dzielnym szefem sztabu jest pani pedagog 
Wiesława Płotka, która co roku skutecznie kusi przy-
szłych wolontariuszy wysokim wynagrodzeniem w po-
staci punktów dodatnich z zachowania. Metoda ta jest 
zarówno skuteczna, jak i opłacalna, ponieważ z począt-
kowej liczby wolontariuszy, która wynosiła 10, wzrosła 
ona dzisiaj do 50. Nasza szkoła co roku zbiera coraz 
większe sumy na rzecz fundacji:

• 2002 X finał 31.01. – 10 wolonta-
riuszy, ,,Dla ratowania życia dzieci 
z wadami wrodzonymi, a w szcze-
gólności leczenia operacyjnego nowo-
rodków i niemowląt” – suma 4 105,43 zł

• 2003 XI finał 12.01. – 17 wolontariuszy, ,,Na zakup 
sprzętu medycznego dla niemowląt i dzieci młodszych” 

– suma 8 435,07 zł
• 2004 XII finał 15.01. – 20 wolontariuszy, ,,Na zakup 

sprzętu medycznego dla niemowląt i dzieci młodszych” 
– suma 8 821,33 zł 

• 2005 XIII finał 09.01. – 20 wolontariuszy, ,,Nowocze-
sne sprzęty dla diagnostyki leczenia w neonatologii 
i pediatrii” – suma 8 107,35 zł

• 2006 XIV finał 08.01. – 20 wolontariuszy, „Na sprzęt 
ratujący życie dzieci poszkodowanych w wypadkach 
i naukę pierwszej pomocy” – suma 9 775,20 zł

WOŚP 2015
XXIII Finał WOŚP odbył się 11 stycznia 2015 r.  
Cel zbiórki brzmiał ,,Dla podtrzymania wysokich 
standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycz-
nych i onkologicznych oraz dla godnej opieki  
medycznej seniorów”.

Pogoda nam – wolontariuszom nie dopisywała, lecz 
chociaż zmarznięci, nie odpuszczaliśmy. Od godziny 7.00 
do 14.00 godnie wykonywaliśmy to, co do nas należało. 
O 14.00 była zbiórka wolontariuszy w naszym gimnazjum 
w Sierakowicach. Potem zrobiono nam zdjęcie. Na sali 
gimnastycznej odbył się turniej gry piłki nożnej dzieci ze 
szkół podstawowych oraz pokaz RUGBY TAG. Była także 

Piętnaście lat w Orkiestrze

licytacja przeróżnych rzeczy. Młodzi kucharze ze szkoły 
ponadgimnazjalnej w Sierakowicach przy wejściu na 
trybuny stali z przepysznymi ciastami swojej roboty.  
Na koniec usłyszeliśmy piękny występ uczennicy ze szkoły 
ponadgimnazjalnej w Sierakowicach – Pauliny Lis. 
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• 2007 XV finał 14.01. – 20 wolontariuszy, „Dla rato-
wania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach, 
w tym na naukę udzielania pierwszej pomocy”  

– suma 9 273,14 zł
• 2008 XVI Finał 13.01. – 40 wolontariuszy, ,,Dzieci ze 

schorzeniami laryngologicznymi” – suma 12 490,87 zł
• 2009 XVII Finał 11.01. – 40 wolontariuszy, „Wczesne 

wykrywanie nowotworów u dzieci” – suma 15 973,51 zł 
• 2010 XVIII Finał 10.01. – 40 wolontariuszy, ,,Po raz 

drugi dla onkologii dziecięcej” – suma 15 526,60 zł
• 2011 XIX Finał 09.01. – 40 wolontariuszy,  

„Dla urologii i nefrologii dziecięcej” – suma 18 301,59 zł
• 2012 XX Finał 08.01. – 40 wolontariuszy,  

„Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko” 
– suma 20 657,97 zł

• 2013 XXI Finał 13.01. – 50 wolontariuszy, „Dla rato-
wania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów” 

– suma 21 228,43 zł
• 2014 XXII Finał 12.01. – 50 wolontariuszy, „Na zakup 

specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny 

ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów”  
– suma 21 310,23 zł

• 2015 XXIII Finał 11.01. –50 wolontariuszy, „Dla 
podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci  
na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz 
godnej opieki medycznej seniorów” – suma 18 392,00 zł. 
 
Zawsze po zbiórce wolontariusze idą do szkoły liczyć 
zebrane pieniądze, po czym wraz ze wszystkimi są 
zapraszani na różnego rodzaju atrakcje typu „Mecz 
policjanci kontra reszta świata”, występy zespołu Black 
Dance i licytację.

 Prezesem zarządu fundacji WOŚP od początku jest 
pan Jerzy Owsiak. O dziwo, pan Jurek od 15 lat nic się 
nie zmienił i nie nabył nawet jednej nowej zmarszczki! 
Jak widać pomoc innym bardzo mu służy.

Jesteśmy dumni z takich osób, jak pan Jerzy, a także 
z naszego gimnazjum i kochanej pani pedagog – ludzi, 
którzy wspierają całą akcję.

Klaudia Kobiela IIIg 

O 17.00 zakończyły się pokazy na sali i 50 wolonta-
riuszy przy pomocy pań z banku Spółdzielczego w Siera-
kowicach: Bogumiły Drewki, Beaty Olszewskiej i Wio-
letty Młyńskiej oraz wicedyrektora Tomasza Ziemanna 
przeszli do stołówki i liczyli zebrane pieniądze. Pani 

Wiesława Płotka na koniec po przeliczeniu wyjętych 
z puszek monet i banknotów wypisała nam certyfikaty 
rozliczeniowe. Całość zebranych pieniędzy wyniosła 
18 392,00 zł. 

Bardzo podobało mi się bycie wolontariuszem i na 
następny rok mam zamiar być po raz kolejny. 

Ania Stencel IIIg



6 

1. Kto zaprojektował sztandar szkoły?

2. Kto jest autorem hymnu szkoły?

3. Ile tekstów zgłoszono na konkurs hymnu?

4. Który z nauczycieli NIE pracował od początku 
     istnienia gimnazjum:

a. Mirosława Tandek
b. Ewa Wierzba 
c. Adrian Klawikowski
d. Elżbieta Matyka

5. Ile było ostatecznych propozycji kandydatów 
    na patrona szkoły?

a. 3
b. 4
c. 6

6. Na jakich kandydatów głosowano?

7. W którym roku odbył się konkurs na godło szkoły?

8. W jakim budynku odbyło się rozpoczęcie roku 
    szkolnego 2001/2002?

a. Szkoła Podstawowa im. Floriana Ceynowy 
     w Sierakowicach
b. Gimnazjum w Sierakowicach

9. Kiedy odbyło się oficjalne otwarcie pierwszego bloku 
    dydaktycznego nowej szkoły?

10. Jakich przedmiotów uczyli nauczyciele:
a. pani Stefania Formela
b. pani Danuta Wereda
c. pan Mateusz Dułak
d. pani Anna Odrowąż Piramowicz

11. W jakich miejscowościach mieściła się szkoła 
      na początku swojego istnienia?

12. Jaka uczennica podpisała akt erekcyjny gimnazjum?

13. Jakie tytuły uzyskała nasza szkoła?

Wielki konkurs  
piętnastolecia szkoły
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14. Z jakimi miejscowościami za granicą jest od lat 
      zaprzyjaźniona nasza szkoła?

15. Kiedy odbyło się otwarcie hali sportowej?

16. Kiedy nadano naszej szkole imię Józefa Piłsudskiego?

17. Kto jest autorem kompozycji plastycznej zdobiącej 
      aulę gimnazjum?

18. Komu jest poświęcony dąb katyński na parkingu 
       szkoły?

19. Ilość mężczyzn uczących w naszej szkole w stosunku 
      do liczby kobiet stanowi prawie:

a. 1_3  

b. 1_4
c. 1_2

20. Ilu nauczycieli nosi okulary:
a. 5 
b. 10
c. 14

21. Ilu nauczycieli uczy języka polskiego:
a. 6
b. 7
c. 8

22. Jakie imiona noszą księża uczący w naszym 
       gimnazjum?

a. Łukasz i Marek
b. Mateusz i Piotr
c. Marek i Mateusz

23. Kto jest najbardziej znany w naszej szkole:
a. Tomasz Szczodrowski
b. Weronika Reglińska
c. Ania Maszke

24. Jaka para jest najbardziej znana w naszym  
       gimnazjum?

a. Krystian Makurat i Wiktoria Ramczyk
b. Julia Przybył i Cyprian Kitowski
c. Weronika Reglińska i Maciej Huczyk

25. Którzy nauczyciele uczący w naszej szkole byli kiedyś 
       jej uczniami?

26. Kto z pracowników szkoły był uczniem naszego 
       gimnazjum?

Odpowiedzi pisemne należy składać do końca 
marca w sekretariacie szkoły. Można też będzie 
udzielić odpowiedzi na stronie internetowej szkoły. 
Dla zwycięzców przewidziano nagrody.

Pytania opracowały m.in.: Martyna Felskowska,  
Martyna Pobłocka i Kamila Młyńska
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Wigilia szkolna
W naszej szkole 19 grudnia 2014 roku odbyła się wigilia 
szkolna. Wszyscy uczniowie ubrali się odświętnie, 
a atmosfera była bardzo ciepła, w powietrzu unosił się 
zapach zbliżających się świąt.

Około godziny 11.00 rozpoczął się na sali gimna-
stycznej koncert przygotowany przez nasz szkolny chór 
oraz panie Wiolettę Kuczkowską i Małgorzatę Płotkę. 
Koncert uwieńczył popisowy występ naszego nauczycie-
la religii - księdza Mateusza Chmielewskiego. Pokaz ten 
wzbudził dużo pozytywnych emocji, a sam wokalista 
został nagrodzony gromkimi brawami.

 Zebrałyśmy się razem z całym chórem i z zespołem 
Koraliki oraz z laureatami X Konkursu Kaszubskiej 
Pieśni Bożonarodzeniowej o godz. 13.45, aby przećwi-
czyć piosenki. 

Nie zdążyliśmy jeszcze powtórzyć wszystkiego, już 
zbierali się goście. Zaczęłyśmy od dwóch utworów  
pt. „Magia świąt’’ i „Całą noc padał śnieg’’. Publiczność 
przywitali Dominika Płotka i Nikodem Choszcz. Potem 
wystąpili wszyscy uczestnicy. 

Koncert zakończył się wspólnym wykonaniem chóru 
z Koralikami śpiewającymi „Pierwszą gwiazdkę”. Bardzo 
podobał mi się ten utwór zaśpiewany wspólnie. 

Dyrektor szkoły podstawowej pan Ireneusz Płotka 
złożył podziękowania dla organizatorów, występujących 
i wszystkich zebranych. Ten koncert przypomniał mi 
o świętach, które były dość dawno. Mam nadzieję, że 
wszystkim też udzielił się ten cudowny nastrój. 

 Milena Lejkowska Ic

Koncert Bożonarodzeniowy Chóru Szkolnego
.

W niedzielę 25 stycznia 2015 o godzinie 15.00 w auli 
szkolnej Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierako-
wicach odbył się koncert dla rodziców i zaproszonych 
gości. 

Przygotowany został przez chór szkolny gimnazjum , 
zespół wokalno-ruchowy „Koraliki” ze Szkoły Podsta-
wowej im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach oraz 
laureatów X Pomorskiego Konkursu Kaszubskiej Pieśni 
Bożonarodzeniowej.

Na początek wystąpił chór. Pierwszą piosenkę „Magia 
Świąt” wykonała Paulina Górlikowska, drugi utwór 

„Całą noc padał śnieg” zaśpiewała Emilia Klawikowska. 
Następnie cały chór zaśpiewał kolędy: „Cicha noc”, „Gdy 
śliczna panna” i „Lulajże Jezuniu” z solówką Emilii 
Klawikowskiej i Pauliny Górlikowskiej.

Potem na scenie wystąpił zespół „Koraliki”. Piosenkę 
„Lecą Aniołowie”zaśpiewała Amelia Penk, podczas gdy 

Następnie głos zabrał pan dyrektor 
Krzysztof Andryskowski, który nie 
tylko złożył nam życzenia, ale też 
przytoczył nam pewną anegdotę 
i przypomniał, że to, jak się zachowu-
jemy, ma wpływ na to, jak ludzie będą 
zachowywać się względem nas. Następ-
nie życzenia złożył nam samorząd 
uczniowski, po czym razem z chórem 
zaśpiewaliśmy świąteczną piosenkę, 
a większość z nas zaczęła klaskać 
w dłonie do rytmu muzyki.

Po koncercie uczniowie wraz 
z wychowawcami udali się do swoich 
sal na wigilie klasowe. Ten dzień minął 
bardzo szybko i wydawał się dwa razy 
krótszy niż zazwyczaj, ale cała szkoła 
była przesiąknięta uśmiechem. 

Łucja Bendzmer IIe 
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Pan dyrektor podziękował wszystkim, którzy w nim 
wystąpili.

Moim zdaniem występ był udany. Zgadzam się z pa-
nem dyrektorem, że o wiele lepiej i przyjemniej jest 
posłuchać i obejrzeć taki koncert na żywo niż jakikol-
wiek w telewizji.

 Wiktoria Czaja Ic

Wigilijne zwyczaje
W szkole ponadgimnazjalnej w Sierakowicach odbył się dnia 14 grudnia 2014 roku pokaz stołu wigilijnego. Można 
było zdegustować tam potrawy wigilijne, takie jak ryby, sałatka warzywna, barszcz i inne tradycyjne potrawy wigilijne. 
Na stole pojawił się również domek z piernika. Tego dnia odbył się także przegląd gwiazdek z gminy Sierakowice 
i miała miejsce premiera filmu edukacyjnego ,,A wczora z wieczora”. Można było tam również kupić ozdoby świą-
teczne przygotowane przez panie z koła gospodyń wiejskich. Takie pokazy obrazują nam, jak bogata jest polska 
tradycja. Powinniśmy być dumni z naszej przeszłości i kultury. 

 Kornelia Klejna

Żołnierze wyklęci 
W środę 28.01.15 r. całą klasą wybraliśmy się do GOK-u  
na wystawę poświęconą ,,Żołnierzom Wyklętym”. 
Przybyli tam również zaproszeni goście oraz uczniowie 
ze szkoły im. Danuty Siedzikówny „Inka” w Podjazach.

Żołnierze Wyklęci był to żołnierze polskich armii, 
którzy walczyli o niepodległą Polskę, sprzeciwiając się 
sowietyzacji Ojczyzny. Komuniści osądzali ich, nazywali 
bandytami, opisywali jak najgorzej. Byli więzieni i mor-
dowani przez polskich ,,zauszników Stalina”, dali 
dowód największej miłości do Ojczyzny.

W ich działalność wprowadził nas profesor Kazimierz 
Borzestowski. Skupił się najbardziej na przybliżeniu 
nam podpułkownika Łukasza Cieplińskiego ,,Pług”, 
który został aresztowany, a po okrutnych męczarniach 
zabity strzałem w tył głowy. Zginął 1 marca.

Sowieckie władze komunistyczne chciały, aby Polacy 
nigdy nie dowiedzieli się o tych niezłomnych bohate-
rach, dlatego często nadal nie znamy ich grobów. Grobu 
Łukasza Cieplińskiego nadal nie odnaleziono. W 2011 r. 
dzień 1 marca został uznany jako Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

reszta zespołu wykonała pokaz taneczny. Kolejny utwór 
to „Tobie, mały Panie”, który zaśpiewała Aleksandra 
Grzenkowicz z krokiem tanecznym Weroniki Reszki 
i Pauliny Piotrowskiej.

Następnie nadeszła kolej laureatów konkursu ka-
szubskiego. Piosenkę pt. „Gloria” zaśpiewała Anna 
Cyperska przy pomocy skrzypiec, fletu poprzecznego 
i akordeonu. 

Potem na akordeonie zagrał Albert Woelke, akompa-
niując do śpiewu Emilii Klawikowskiej.

Po wysłuchaniu pięknych pieśni kaszubskich Julia 
Spręga wyrecytowała wiesz pt.: „Śnieg”. Ponownie na 
scenie wystąpił chór z piosenką „Biały śnieg i ty”, którą 
zaśpiewały Paula Jereczek i Marta Deyk oraz piosenką 

„Pierwsza gwiazdka” wykonaną przez Julię Lewnę.
Nie można zapomnieć również o prowadzących, 

którzy swoimi słowami wzbogacili koncert, byli nimi 
Dominika Płotka i Nikodem Choszcz.

Pod koniec oddaliśmy głos panu dyrektorowi podsta-
wówki Ireneuszowi Płotce. 

Sądząc po jego minie, podobał mu się koncert… 

Ta niezwykła wystawa oddająca hołd naszym bohate-
rom ukazała mi nieznaną dotąd historię żołnierzy, 
o których istnieniu nie miałam pojęcia. Winniśmy cześć 
ich pamięci.

Dominika Teclaf Id
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W piątek 16 stycznia 2015 roku do naszej szkoły przyje-
chał Kacper Lachowicz znany jako „Kacpa”. Jest to 
człowiek, który mimo swojego niskiego wzrostu gra 
w koszykówkę. Przyjechał do naszej szkoły, aby przepro-
wadzić trening z klasą sportową, ale także by porozma-
wiać z uczniami z całej szkoły. Na czwartej lekcji, o go-
dzinie 11.45 klasy, które mogły, 
poszły na salę gimnastyczną, aby 
spotkać się z panem Kacprem. 
Gdy wszedł na halę i z nami 
rozmawiał, okazało się, że to 
bardzo ciepły, sympatyczny 
i zabawny człowiek. Opowiadał 
o swoim zawodzie i o tym, jak 
ludzie, których znał, w niego nie 
wierzyli. Mówił, że za wszelką 
cenę chciał im pokazać, iż się 
mylą. Radził nam, że powinni-
śmy spełniać swoje marzenia 
i robić to, co uważamy dla nas za 
najlepsze. Nie powinniśmy 
słuchać innych, bo zawsze będą 
mówić, że coś nam nie wychodzi. 

Spotkanie z Kacprem Lachowiczem

A Kacpa pracował m.in z Marcinem Gortatem, a także 
z drużyną polskiej siatkówki. Pomiędzy swoimi opowia-
daniami pokazał, jak umie kręcić piłkę na palcu i wziął 
do siebie ochotniczkę, której przełożył kręcącą się piłkę 
na jej palec. Robił także pompki na piłkach do koszy-
kówki, mając przy sobie ochotników, którzy mieli to 

powtórzyć, lecz to ćwiczenie 
było dla nich wręcz niewykonal-
ne. Po godzinie bardzo dobrej 
zabawy musieliśmy się pożegnać. 
Na koniec Kacpa wszedł na kosz, 
a uczniowie tam zebrani ustawi-
li się do tzw. „selfie”. Oczywiście 
po tym wszyscy podbiegli do 
niego i prosili o autograf lub 
zdjęcie. Mnie osobiście udało 
się zdobyć zdjęcie z panem 
Kacprem, które będzie pamiąt-
ką do końca życia. Prosimy 
pana dyrektora o więcej spo-
tkań z tak pozytywnymi ludźmi 
jak Kacpa.

 Aldona Domaszk kl. IIIg
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Środa pełna wrażeń
Niesamowite wydarzenia miały miejsce 3 grudnia 
w środę. O godzinie 8.55 w auli odbyło się spotkanie 
na temat zdrowego odżywiania z panią dietetyczką. 
Rozmawialiśmy o ważnych sprawach dotyczących 
otyłości i nadmiernego odchudzania. Po spotkaniu 
wszyscy udali się na halę sportową. Tam odbył się 
turniej klas pierwszych w piłce nożnej drużyn miesza-
nych. Nasi koledzy i koleżanki mieli pięć minut, by 
strzelić tego decydującego gola. Siły były wyrównane. 
Wiele spotkań zakończyło się remisem, a w końcu 
rzutami karnymi. Zobaczyliśmy wesołe twarze wygra-
nych i smutek przegranych. Wygrała klasa If, drugie 
miejsce zajęła klasa Id, trzecie miejsce klasa Ic. Dla nas 
uczniów był to szkolny mundial pełen emocji, których 
nie zapomnimy długo.

Wojciech Kulas Ic

Dla mieszkańców 
Promyka
Do akcji ,,Pomagamy czworonogom” przystąpiły dwie 
placówki: Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowi-
cach wraz z organizatorkami Grażyną Paracką i Beatą 
Wica-Deik oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach, gdzie organizatorem akcji w szkole 
była pani Ewa Szlaga- Ortmann Udział wzięli chętni 
uczniowie kochający czworonogi z kl. I–III gimnazjum 
oraz uczennice z kl. II humanistycznej LO . Akcja 
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Wykonały-
śmy plakaty. Rozdałyśmy uczniom i wychowawcom 
w każdej ze szkół. Przyniosło to dobre efekty. Poznały-
śmy dobre i empatyczne serca uczniów oraz ich rodzi-
ców. Młodzież przynosiła jedzenie w puszkach, suchą 
karmę, podusie dla czworonogów. Uczniowie często 
wypowiadali się na temat przyniesionych przez siebie 
darów. Zaskoczyli nas, gdyż bardzo często przyniesione 
dla zwierzaczków prezenty były zakupione z ich własn-
go kieszonkowego. Nie mogłyśmy wyjść z podziwu dla 
ich uśmiechniętych twarzyczek, gdy kolejne kartony 
z darami się zapełniały! 

– Jak znalazłyśmy właśnie to schronisko, któremu 
chciałyśmy pomóc?

– Poprzez Google, na stronie internetowej. Schronisko 
to pokazało nam się jako pierwsze. Jako organizatorki 
skontaktowałyśmy się poprzez maila z osobą odpowie-
dzialną za koordynację wolontariatu i tak poznałyśmy się 
z panią Magdaleną Dziurkowską, koordynatorem wolon-
tariatu schroniska „Promyk” w Gdańsku ul. Przyrodni-
ków 14. Dary zostały już przekazane w towarzystwie 
uczniów do schroniska. Wszyscy rozstaliśmy się z wiel-
kim zadowoleniem, zimowym uśmiechem i zapewnie-
niem, że na wiosnę zorganizujemy kolejną akcję. 

– Jak możemy podsumować to przedsięwzięcie? 
,,Jak dobrze, że mogliśmy zorganizować coś tak dobrego! 
Wspólnie! Przy aprobacie naszych dyrektorów, zrozu-
mieniu naszych uczniów. A czworonogi czekały na 
nasze smaczne prezenty”.

 Mela Paracka, kl. IIId 
z grupą uczniów zaangażowanych
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Humory z zeszytów
2000/2001

Nie był bogatym dzieckiem i dlatego musiał się 
utrzymywać z pieniędzy rodziców

Rodzice nie mogli Jędrkowi pomóc w sprawach 
finansowych, lecz mogli mu jedynie dać żywność 
wołową

Można go nazwać chorym człowiekiem bez uczuć, 
lecz na pewno miał, gdyby go dobrze ocenić, jakąś 
pozytywna cechę, ale mało zauważalną

2001/2002

Chociaż ich miłość powstała przy wypiciu napoju, 
zawsze był zdolny do największych poświęceń

Wyrazy bliskoznaczne: żółtodziób – Chińczyk

Rzeczownik nieżywotny – trumna

2002/2003

Jej figura nie pokrywała się z zainteresowaniami

Po lekcji WF każdy uczeń powinien skorzystać  
z prysznica, dzięki temu nasza higiena osobista  
na innych lekcjach miałaby przyjemny zapach

W naszej szkole powinien być bliższy kontakt 
pomiędzy nauczycielami, bo każdy by się lepiej uczył

2003/2004

Zaczęła na niego przysłówki i wyrzuty sypać

Tadeusz to zobaczył i pomógł się jej otrząsnąć  
z owadów. Wtedy zatrzymali się w jednej pozycji

Skóra jest narządem czułości

Życzę wam, żebyście przetrwali do końca, a jak 
 już wam się to uda, to bądźcie z siebie dumni

Miał zasady rycerskiego postępowania tak wpajane, 
że wolał dać sobie uciąć głowę niż zginąć

2004/2005

Pracowitość występuje w naszej okolicy 
bardzo rzadko, ponieważ bardzo trudno jest  
dostać jakąkolwiek pracę

Inteligencja występuje bardzo rzadko  
w naszych okolicach

Przed zrobieniem takiej zbrodni powinna to  
bardzo dobrze przemyśleć

2006/2007

Nie zadał mu żadnych przykrości cielesnych,  
lecz postanowił zainteresować książkami

Tadeusz, chociaż miał już dwadzieścia lat,  
czuł się młodo i rześko

Stał bez ruchu, tylko jego oczy z podziwem  
oglądały nieporządek w pokoju

2007/2008

Król rozkazał poddanemu śledzić zwłoki

Antygona jest mitem tybetańskim

Elfy związały im oczy

2008/2009

Rzeczownik własny – rajstopy

Czasownik niedokonany – jutro

2009/2010

Był synem profesora uniwersytetu  
oraz działalności społecznej

Miał za to cechy osobiste, dzięki którym stał się 
człowiekiem mimo młodego wieku

Wyrazy pochodne: anioł – anielski – analityk

2011/2012

Przed śmiercią Marcin był zdolnym uczniem

Chciałbym mieć takiego przyjaciela, gdyż pasuje  
do mnie pod względem inteligencji

2012/2013

W Sparcie była rada starszych. Jeżeli dziecko rodziło 
się chude, to wynosili je na górę i spuszczali

2013/2014

Należy uprawiać sport, żeby nasz organizm był 
odporny na wszelkie choroby, wirusy, takie jak otyłość

Na mym łożu leżał piękny młodzieniec  
z licem na twarzy i nieprawdopodobnym urokiem

Stopień wyższy od zły – wkurzony
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