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W Hewelianum
W maju odbyła się wycieczka do Centrum Hewelianum 
w Gdańsku. Uczestniczyli w niej uczniowie klas I, 
którzy chodzili na jakiekolwiek zajęcia projektowe. 
Wycieczka finansowana była w ramach Projektu Unii 
Europejskiej.  
 Centrum Hewelianum łączy naukę i zabawę. Obejrzeli-
śmy ciekawą interaktywną wystawę: „Energia, niebo 
i słońce”. Mieliśmy bardzo dużo czasu na wypróbowanie 
niemal wszystkich eksperymentów. Zaciekawił nas 
symulator jeżdżenia samochodem podczas różnych 
warunków atmosferycznych i symulator przewodzenia 
prądu. Mogliśmy się dowiedzieć, jak powstaje tsunami. 

Poznaliśmy dzięki kolejnemu symulatorowi, jak czuje się 
pod wpływem alkoholu. Oglądaliśmy przetwarzanie 
plastikowych butelek. Podziwialiśmy armaty, różne 
zbroje. Mieliśmy możliwość zrobienia zdjęcia z Heweliu-
szem oraz wysłania go do siebie poprzez pocztę. Prze-
chodziliśmy przez długi korytarz, w którym podziwiali-
śmy planety i oglądaliśmy siebie w różnorodnych odbi-
ciach lustrzanych. Na koniec w osobnej sali odbyła się 
lekcja o ciśnieniu, która była bardzo ciekawa.

Jest tam jeszcze wiele innych eksperymentów i zaga-
dek, które warto było zobaczyć!

Wiktoria Czaja Ic

.
Centrum Hewelianum, do którego zmierzaliśmy, znajduje 
się w Gdańsku. Na miejsce dotarliśmy około godziny 10.30 
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Przedstawienie upamiętniające 224 rocznicę uchwale-
nia Konstytucji 3 maja odbyło się 30 kwietnia w auli 
naszego gimnazjum. 

Cały kilkudziesięciominutowy występ był bardzo 
nietypowy, ponieważ akcja działa się na planie filmo-
wym, a Klaudia Głodowska, która wcieliła sie w rolę 
reżysera, nadzorowała całą produkcję. 

Wszystko zaczęło się do tego, że trójka dziewcząt 
w wieku gimnazjalnym jakimś dziwnym sposobem 
przeniosła się do osiemnastowiecznej Polski, do miejsca, 
w którym właśnie podejmowano decyzję dotyczącą 
uchwalenia najważniejszego dla naszego kraju doku-

Trzeciomajowe święto
mentu. Na początku nie potrafiły się odnaleźć w tym 
dziwnym dla nich świecie, lecz na końcu zabrały nawet 
kluczowy głos przy podjęciu decyzji. Dziewczęta przy 
okazji poznały osobiście takie osoby, jak Hugo Kołłątaj 
czy Ignacy Potocki. 

Ostatecznie wszystko przebiegło pomyślnie, bo jak 
widać – żyjemy w wolnej Polsce.

Myślę, że ten występ wywarł na wszystkich ogromne 
wrażenie i przyniósł same korzyści, ponieważ chyba każ-
dy potwierdzi, że była to żywa lekcji historii.

W imieniu wszystkich gratuluję zarówno wykonaw-
com jak i pomysłodawcom. Czekamy na kolejne występy.

Zyta Woelke IIIg

7 maja 2015 roku. W oczekiwaniu na przewodnika 
mogliśmy przyjrzeć się dokładnie budynkowi. Nie jest za 
wysoki, murowany, wygląda, jakby był stary.

 W środku znajdują się dwa piętra, na których czeka-
ło na nas wiele nowych różnych ciekawych stanowisk 
z grami lub informacjami.

 Największą uwagę uczniów zwrócił symulator samo-
chodowy, w którym można było zobaczyć, jak wygląda 
jazda samochodem zimą lub zauważyć różnicę w jeździe 
na trzeźwo i po alkoholu.

 Na piętrze znajdowała się duża okrągła tablica 
z informacją, ile czasu dana rzecz (np. bateria, siatka 
foliowa czy guma do żucia) rozkłada się. Jedna gra 
polegała na segregowaniu śmieci na mokre i suche oraz 
na szkło, plastik, makulaturę.

 W osobnym pomieszczeniu stała bardzo realistyczna 
rzeźba Heweliusza, który, jak się dowiedzieliśmy, był 
astronomem. Każdy mógł sobie zrobić z nim zdjęcie.

 Następnie odbyły się zajęcia z fizyki prowadzone 
przez jedną z przewodniczek. Interesujące było to, że 
gdy utworzymy wir przez lekkie potrząśnięcie, woda 
w klepsydrze utworzonej z dwóch butelek szybciej 
spływała. Kolejne doświadczenie pokazywało, że balon 
położony na blat z gwoździami nie pęknie przy przy-
gnieceniu 20 kilogramami, ponieważ masa ciała rozkła-
da się równomiernie.

 Odwiedzenie tego centrum to nietypowy, ale cieka-
wy sposób na zdobycie wiedzy.

Wiktoria Gilmajster IIIg
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W III edycji „Małych Kolosów” nasi koledzy i koleżanki 
opowiadali o swoich podróżach. Gościem honorowym 
był pan Waldemar Piasecki – pasjonat żeglarstwa, który 
zachęcał nas do jego uprawiania i uczestnictwa w klubie 
żeglarskim „Wiking”. Natomiast pan Zbigniew Suchta 
leśnik, podróżnik i przewodniczący Rady Gminy opo-
wiadał o swojej wyprawie na Syberię, jeziorze Bajkał – 
najgłębszym jeziorze świata i spotkaniach z ludźmi, 
m.in. z Polakami z Listwianki. 

Wracając do wypraw uczniów to po Dominikanie 
oprowadził nas Oliwier Okroj, do Czech i w Sudety 
zabrały nas Laura Cyra i Daria Ciszkowska. Z Pauliną 
Młyńską zwiedzaliśmy Bałkany, a z Kamilą Młyńską 
i Martyną Pobłocką pielgrzymowaliśmy na Jasną 
Górę. Kamila ze swoją koleżanką Wiktorią Ziegert 
zaprezentowały ciekawą książkę pt. „O dwóch takich”. 
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni nie tylko 
brawami, ale i książkami. Całe wydarzenie inspirowa-
ne było „Kolosami” które rokrocznie odbywają się 
w Gdyni. Tak się złożyło, że w tym roku mogłam 
w nich uczestniczyć, a to dzięki temu, że chodzę na 

kółko geograficzne. Na drugi rok mam nadzieję, że 
podobne imprezy również się odbędą i znów się 
spotkamy z ciekawą przygodą, ludźmi i miejscami. 

Kinga Lehmann Ig

.
,,Małe Kolosy’’ odbyły się w naszej szkole 17 kwietnia 2015 
roku. Na to spotkanie przyjechali do nas specjalni goście. 
Pan Zbigniew Sychta jako pierwszy opowiedział nam swoją 
przygodę. Latem małą grupką postanowili wybrać się na 
Syberię. Pokazywał nam zdjęcia z podróży, a na koniec film, 
dzięki któremu mogliśmy poznać przyrodę tych miejsc 
i kulturę tamtejszej ludności. 
Po tym zaczęli prezentować swoje podróże uczniowie 
naszego gimnazjum. Pierwszą prezentację przedstawiły 
Laura Cyra i Daria Ciszkowska, które opowiadały o swojej 
wycieczce do Czech. Znalazły się tam dzięki teatrowi 
,,Młodych Gotów’’ na zajęcia którego uczęszczają. Zwiedzi-
ły Błędne Skały, skalne grzyby, Kudowę Zdrój i Śnieżnik.

Kolejnym uczestnikiem ,,Kolosów’’ była Paulina 
Młyńska. Latem z całą rodziną wyjechała do Chorwa-
cji, Bośni, Hercegowiny, Albanii, Serbii, i Czarnogóry. 
Zwiedziła między innymi Medjugorie, Dubrovnik, 
Jezioro Plitwickie, Sarajewo. 

Następną prezentację przedstawił Oliwier Okroj. 
Opowiedział o Dominikanie i pokazał zdjęcia z tej 
pięknej wyspy.

Ostatni pokaz przedstawiłam wraz z Kamilą Młyń-
ską. W zeszłe wakacje postanowiłyśmy wybrać się na 
pielgrzymkę na Jasną Górę. Trasa liczyła ok. 540 km. 
Szłyśmy 16 dni.

Na koniec wszyscy podziękowali naszym gościom: 
panu Zbigniewowi Sychcie i Waldemarowi Piaseckiemu. 
Wszystkie prezentacje były wspaniałe i dzięki nim 
mogliśmy się wiele dowiedzieć.

Martyna Pobłocka, IIe

Nie tylko mali podróżnicy
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W Borucinie
Dla uczniów uczęszczających na projekt z geografii 
odbyła się 20 maja 2015 roku wycieczka do Borucina. 
W ramach ,, XIII Bałtyckiego Festiwalu” uczestniczyli-
śmy w warsztatach dotyczących pomiarów hydrologicz-
nych, limnologicznych i analiz hydrochemicznych. 
Stacja meteorologiczno-limnologiczna położona jest 
nad Jeziorem Raduńskim Górnym. 

Gdy dotarliśmy na miejsce, naszym pierwszym celem 
była krótka prezentacja opisująca, na czym polega 
działalność stacji. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych 
informacji o przeszłości naszego regionu. Następnie 
zwiedziliśmy cały obiekt, włącznie z ,,ogródkiem mete-
orologicznym”. Jest to łąka, na której dokonuje się 
pomiarów i obserwacji meteorologicznych. Podstawowy 
zestaw przyrządów to klatka meteorologiczna z komple-
tem termometrów, wiatromierz, deszczomierz, termo-
metry gruntowe, heliograf i wiele innych.

 Następnie wypłynęliśmy na jezioro, oczywiście 
w celach badawczych. Pobieraliśmy próbki wody, okre-
ślaliśmy jej niektóre parametry, mętność, temperaturę, 
zawartość tlenu. Potem w laboratorium wykonaliśmy 
kilka doświadczeń dotyczących zanieczyszczeń jeziora. 

Ten wyjazd bardzo mi się podobał. Wiele się nauczyłam. 

Kamila Młyńska IIe 
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Eksperyment
We wtorek 12 maja 2015 r uczniowie Gimnazjum im. 
Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach pod opieką swoich 
wychowawców pojechali do Centrum Nauki „Expery-
ment” w Gdyni. Mogli oni tam przeprowadzić różnego 
rodzaju doświadczenia i zrozumieć zjawiska występują-
ce w przyrodzie. W trakcie wycieczki można było 
przypomnieć sobie proste zasady fizyki, optyki oraz 
pogłębić wiedzę o środowisku i anatomii. Uczniowie 

W wesołym miasteczku
W tym tygodniu przyjechał do naszej miejscowości 
lunapark. Jak się o tym dowiedziałam, to bardzo chcia-
łam do niego pójść, ponieważ jeszcze nigdy w takim 
miejscu nie byłam.

Wybrałam się z koleżankami w niedzielę po południu 
do amfiteatru, gdzie były wszystkie atrakcje. Na począt-
ku trzeba ustawić się w kolejce po żetony, była bardzo 
duża, staliśmy w niej około pół godziny. Gdy już kupili-
śmy bilety, to poszliśmy w stronę głównej atrakcji, a była 
to „ławka” .

Kiedy usiadłyśmy, to kierownik zabezpieczył nas 
i ruszyliśmy. Na początku powoli rozbujało nas, następ-
nie powoli poruszaliśmy się w górę i w dół. Gdy zaczęło 
kręcić się w prawą stronę, to każdego ciągnęło na ten 
bok i na odwrót. Po dziesięciu minutach zeszłyśmy. 
Byłam zachwycona taką zabawą. Następną atrakcją, 
z jakiej skorzystałyśmy, były samochodziki na dwie 
osoby. Ja usiadłam z Wiktorią, a Aneta z Angeliką. 
Ruszając autem poczułyśmy się jak małe dzieci, które co 
chwilę się uśmiechają i cieszą. Po niecałych pięciu 
minutach samochodziki stanęły, a to oznaczało koniec 

przejażdżki. Ostatnią maszyną, na którą miałyśmy 
bilety, był „młot”. Wszystkie bałyśmy się, ale chciałyśmy 
i tego spróbować. Mieściło się na nim osiem osób. Gdy 
miejsca zostały zapełnione, pan przyszedł do nas i każ-
dego z osobna zabezpieczył. Natychmiast ruszyliśmy do 
góry i zaczęło nas obracać do góry nogami. Jednak 
trochę zbyt pomału. Gdy stanęliśmy, pan przyszedł 
i odpiął zabezpieczenie. 

 Stwierdziłyśmy, że „ławka” była lepsza i poszłyśmy na 
nią jeszcze raz. Tym razem było o wiele szybciej i ude-
rzałyśmy się o siedzenia i o trzymankę. Było jednak 
fantastycznie i tym razem byłyśmy dwa razy dłużej. Po 
pewnym czasie zobaczyłam na mojej prawej ręce dużego 
siniaka, który robił się fioletowy i zaczął boleć. Gdy 
zeszłyśmy, to obejrzałam go dokładniej.

 Nie wyglądał zbyt ciekawie, ale dalej dobrze się 
bawiłam. Gdy nadeszła godzina dziewiętnasta, każda 
z nas ruszyła w kierunku swojego domu. Zajęło nam to 
sporo czasu, ponieważ całe ciało nas bolało. 

 Ta wycieczka bardzo dużo mnie nauczyła. Dowiedzia-
łam się, że mimo bólu, potrafię dalej się bawić i cieszyć się 
z życia, bo one jest zbyt krótkie, aby je marnować. 

Beata Malek IIIg

chętnie korzystali z interaktywnych stanowisk. Bardzo 
podobało nam się to, na którym można było tworzyć 
w piasku tropy zwierząt, a także makieta ukazująca siłę 
wiatru. Ogromne wrażenie zrobiła komnata Amesa, 
w której dzięki złudzeniu optycznemu odnosi się wraże-
nie, że osoby w niej przebywające są bądź olbrzymami, 
bądź liliputami. Wszyscy uczestnicy wycieczki byli pod 
ogromnym wrażeniem zjawisk, których doświadczyli 
w Centrum Nauki i poczuli się przez moment jak 
prawdziwi odkrywcy.

Aleksandra Czapla Ic
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Z całą klasą wybraliśmy się 13 maja na pieszą wycieczkę 
do Kamienicy Królewskiej.

Ze szkoły wyruszyliśmy o godzinie 9.00. Przeszliśmy 
drogą na Ciechomie, gdzie zatrzymaliśmy się przy 
pomniku więźniarek obozu Stuthoff. Pogoda była 
wietrzna i nawet padał deszcz. Po dotarciu do Kamieni-
cy Królewskiej udaliśmy się na punkt widokowy- Zam-
kową Górę, gdzie czekała na nas przygoda. Wchodząc 
na punkt widokowy musieliśmy pokonać kilkadziesiąt 
drewnianych schodów. Kiedy weszliśmy na górę, cała 
klasa była zmęczona i zrobiliśmy sobie odpoczynek. Idąc 
dalej, znaleźliśmy się w lesie, jednak tam nie mogliśmy 
odszukać drogi, która prowadziła nas na punkt widoko-
wy. Dziewczyny wyjęły GPS-y i próbowały odszukać 
drogę, ale jak się okazało, cały czas chodziliśmy wokoło. 
Pani wychowawczyni kazała nam zejść i znowu schodzi-
liśmy po tych schodach. Ruszyliśmy dalej w drogę. Tym 
razem poszliśmy odpowiednią drogą i bez problemu 
trafiliśmy na Zamkową Górę. Z góry podziwialiśmy 
piękne widoki, zielone okolice i jeziora. Następnie 
ruszyliśmy w drogę powrotną tą samą trasą, którą 
przyszliśmy.

Cała klasa była bardzo zmęczona i niechętnie wracali 
do domu. Wycieczka była bardzo ciekawa, chociaż 
męcząca, ale z chęcią poszlibyśmy jeszcze raz na taką 
wyprawę.

 Dominika Teclaf Id

W Kamienicy Królewskiej

Klasa Ic na wycieczce do Kamienicy Królewskiej
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W Garczynie
 

W tym tygodniu wyruszyłam z całą klasą na całodniową 
wycieczkę do Garczyna, na „obóz przetrwania” . Wyje-
chaliśmy około ósmej trzydzieści . Nasza podróż trwała 
około godziny. Trzeba było ubrać się grubo , ,,na cebul-
kę”, jak to mówi moja pani. Pogoda nie była zbyt odpo-
wiednia na taką wyprawę, szczególnie, że cały dzień 
mieliśmy spędzić na dworze.

 Gdy dotarliśmy na miejsce, przywitali nas gospoda-
rze tego obozowiska. Byliśmy podzieleni na grupy, ale 
moja drużyna to byłam ja i cała moja klasa. Mieliśmy 
zaplanowany cały dzień. 

 Na początek poszliśmy na łąkę. Staliśmy w kółku 
i trzeba było powiedzieć coś o sobie. Następnie, żeby 
rozluźnić atmosferę, nasza zabawa polegała na tym, aby 
wziąć miotłę, trzymać ją prosto naprzeciw siebie i okręcić 
się piętnaście razy zgodnie z ruchem wskazówki zegara. 
Gdy to się już zrobiło, musieliśmy przejść na drugą stronę 
miotły. Była to śmieszna zabawa, ale reszta uczestników 
gry, która była w okręgu, musiała stać sztywno i pilnować, 
żeby nic się nie stało osobie tańczącej.

 Następnie była wspinaczka na ściance. Jedno z zadań, 
które wykonaliśmy. Potrzeba do tego dużo siły , kondy-
cji i odwagi. Czuliśmy lęk przed wysunięciem się, ale 
było do tego specjalne zabezpieczenie. Wszyscy się nie 
odważyli, ponieważ było ciężko ze względu na to, że 
padał deszcz i ścianka była mokra.

 Kolejną naszą atrakcją był tak zwany „Małpi gaj” . 
Znajdował się w lesie . Przewodnik pokazał nam wszyst-
ko. Było dużo przeszkód, które musieliśmy pokonać. 
W dodatku padał niesamowicie mocno deszcz. Było 
zimno i trzeba było pilnować, aby nie spaść.

 Potem było bojowe zadanie do wykonania w grupie. 
Pan opowiedział nam jakąś historię o tonącym statku 
i musieliśmy wszyscy przemieścić się na drugi brzeg. 
Między drzewami były umocowane opony grubymi 
sznurami. To zadanie było w pełni wykonane, gdy 
wszyscy brali w tym udział. Wiadomo, że nasza klasa 
jest zżyta i zawsze wzajemnie sobie pomagamy. 

 Ostatnie, co było w naszych planach, to tyrolka 
i ognisko. Było strasznie zimno. Usiedliśmy wspólnie 
wokół ogniska i jedliśmy.

 Gdy nastąpił koniec naszej wycieczki, wszyscy się 
zebraliśmy i pojechaliśmy w drogę powrotną około 
osiemnastej.

 Było bardzo fajnie. Ta wycieczka wiele mnie nauczyła. 
Śmialiśmy się dużo i, co najważniejsze, wytrwaliśmy 
razem! Nauczyłam się, że trzeba sobie pomagać, nie poda-
wać się mimo wszelkich trudności. Wiem, że jest ciężko, 
ale postaram się i osiągnę sukces. To taka życiowa nauczka, 
która może mi pomóc . Cieszę się , że mogłam tam poje-
chać i spędzić miło czas . Mam nadzieję, że zdarzy mi się 
okazja, aby w taką wyprawę wyruszyć nie raz. 

 Aneta Malek IIIg 
.

Pewnego dnia podczas tygodnia wycieczkowego dwie 
klasy, tj. IIIh i IIa wybrały się wraz z wychowawcami do 
Powiatowego Centrum Młodzieżowego w Garczynie. 
Wyjechaliśmy spod szkoły 11 maja ok. godz. 9.00.

Na miejscu byliśmy o godz. 10.00. Na placu jeden 
z przewodników zapoznał nas z zasadami oraz przed-
stawił Jędrzeja - naszego opiekuna. Aby lepiej się po-
znać, usiedliśmy w kółku i po kolei opowiadaliśmy parę 
zdań o sobie i swoich zainteresowaniach. Pierwsza 
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Na Antice

Dnia 15 maja 2015r. razem z panią Anią Andryskowską 
i panem Waldemarem Piaseckim pojechaliśmy do Gdań-
ska na spotkanie z panem Jerzym Wąsowiczem, które 
miało odbyć się na jachcie Antica. Na początek pan Jerzy 
opowiedział nam historię rejsów i opisał przygody, jakie 
na nich przeżył wraz ze swoimi przyjaciółmi. Okazało się, 
że Antica opłynęła całą kulę ziemską!

 Rejs dookoła świata trwał w latach 1991-1997. Wypra-
wa zaczęła się w AKM AZS w Górkach Zachodnich. 
Pierwszy etap to trasa Gdańsk–Genua. Następnie z Genui 
wyruszono do m.in.: Hiszpanii, na Wyspy Kanaryjskie, 
Dominikanę ,Gwadelupę, Puerto Rico. Przepłynęli nawet 
przez najgroźniejszy zakamarek wodny – Trójkąt Ber-
mudzki, skąd popłynęli do Nowego Yorku, a potem do 
Panamy, na archipelag Wysp Towarzystwa, m.in. na 
Bora-Bora, wyspy Fidżi, a następnie do Nowej Zelandii , 
Sydney, Brisbane, Nowej Gwinei. Rejs zakończył się po 
sześciu latach w Marinie Gdańskiej. Podróżnicy przepły-
nęli m.in. oceany: Atlantycki, Indyjski, Spokojny; morza: 
Śródziemne, Bałtyckie, Tasmana i wiele innych, także 
zatok, np. Zatokę Meksykańską. W tym roku planowana 
jest również wyprawa na północ Europy, do krajów 
skandynawskich, przez Morze Północne. W przyszłości 
podróżnicy planują przebudować jacht i wypłynąć na 
rzeki Europy.

 Na jachcie zostaliśmy również poczęstowani herbat-
ką i słodkim deserem, zwiedziliśmy wszystkie jego 
zakamarki, a na koniec obejrzeliśmy album pana Wąso-
wicza. Niestety, z przyczyn technicznych nie udało się 
nam wypłynąć na zatokę. Mamy jednak nadzieję, że 
w najbliższym czasie to nadrobimy. Po spotkaniu na 
wodzie zwiedziliśmy trochę lądu, a mianowicie okolice 
przystani. Po spacerze wyjechaliśmy z Gdańska i wróci-
liśmy do Sierakowic. Bardzo podobała nam się ta lekcja 
geografii. Warto mieć marzenia i je realizować. 

 Łucja Bendzmer IIe

zabawa była z pozoru prosta, lecz podczas wykonywania 
wszystko się trochę skomplikowało. Wszyscy stali w kole, 
a jedna osoba kręciła się w środku z miotłą, następnie 
przeskakiwała przez nią dwa razy. Pierwszym zadaniem 
na placu była ścianka wspinaczkowa, gdzie udało się 
paru osobom wejść na sam szczyt. Potem pobawiliśmy 
się w porcelanowego króliczka i poszliśmy na obiad. Po 
dobrym posiłku i chwili odpoczynku – dalej na szlaki 
pełne przygód. Musieliśmy przejść całą grupą przez trzy 
zawieszone na drzewach opony za pomocą plastikowej 
rury. Co było w tym trudnego? Niczym nie można było 
dotknąć ziemi. Zadanie to zostało przez nas wykonane 
po ok. 2 godzinach. Następnie udaliśmy się na tor 
przeszkód. Podzieliliśmy się tam na dwie drużyny 
i ścigaliśmy się. Na trasie trzeba było przejść przez 
opony, po czym przeskoczyć przez kozła. Następnie na 
dwóch skrzynkach przejść krótki kawałek i przeczołgać 
się w foliowym tunelu i na koniec pobiec do linii startu. 

Tego samego dnia, tylko znacznie później, gdy zapadła 
już ciemność, było ognisko i udaliśmy się do lasu na 
podchody. Była to bardzo fajna zabawa, która pewnie na 
długo utkwi nam w pamięci.

Drugiego dnia od razu odwiedziliśmy nasz ukochany 
teren pośród drzew, a tam czekało na nas kilka wyzwań. 
Pierwsze z nich to na prowizorycznej małej tratwie 
utrzymać się wszyscy razem i zaśpiewać piosenkę. Mieli-
śmy z tym małe problemy, ale po pewnym czasie udało się. 
Gdy weszliśmy w głąb lasu, zobaczyliśmy jakby dwie 
bardzo długie drewniane narty, na które wchodziło parę 
osób i trzymając sznurki bez wydawania ludzkich dźwię-
ków przechodziło dość spory odcinek drogi. To zadanie 
nauczyło nas współpracy, ponieważ gdyby chociaż jedna 
osoba nie podniosła nogi, to nie mogliśmy ruszyć dalej. 
Następnie za pomocą liny układaliśmy z siebie różne 
kształty, mając zasłonięte oczy i próbowaliśmy prowadzić 
się nawzajem po lesie, trzymając jedną osobę z pary, która 
miała zasłonięte oczy. Było to dosyć trudne, ponieważ nie 
mamy do siebie pełnego zaufania. Ratowaliśmy planetę 
przed radioaktywnym, uszkodzonym reaktorem, mając 
do wykorzystania tylko liny przymocowane do gumki. 
Potem przechodziliśmy przez ścianę laserów i wspinali-
śmy się na ścianie z lin. Ostatnią atrakcją tego dnia było 
strzelanie z łuku. To, co na filmach wydaje się takie łatwe, 
w rzeczywistości takie nie jest. Strzała nieraz wypada 
z łuku, nieraz odbija się do tyłu i tylko w niektórych 
przypadkach leci wprost w tarczę. Wieczorem odbyła się 
dyskoteka dla wszystkich obozowiczów.

Ostatniego dnia wycieczki odwiedziliśmy i przeszli-
śmy małpi gaj, gdzie było dużo różnych zadań do poko-
nania w grupie i indywidualnie. Strzelaliśmy również 
z kabekaesu sportowego -małokalibrowej broni strzelni-
czej przeznaczonej do szkolenia żołnierzy.

Tę wycieczkę można zaliczyć do najlepszych wyjaz-
dów, na jakich byłam w gimnazjum. Jeszcze przez długi 
czas będę wspominać i mam nadzieję, że inni też nie 
zapomną tych wspólnie spędzonych trzech dni.

Klaudia Bednarek IIIh
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W Kaszubskim Parku Krajobrazowym
Z panią Anią Andryskowską w grupce około trzydziestu 
naszych gimnazjalistów wyruszyliśmy 11 maja w kie-
runku Paczewa do lasu, który znajduje się na terenie 
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego na kolejny już 
marsz na orientację.

Na miejscu czekał już na nas pan Bogdan Gackowski. 
Opowiedział nam kilka ciekawostek, dotyczących trenu, 
na którym się znajdowaliśmy. Otrzymaliśmy mapki 
i kompasy, wysłuchaliśmy uwag naszych opiekunów 
i wyruszyliśmy zbierać punkty, które były ukryte w lesie. 
Na znalezienie wszystkich miejsc mieliśmy godzinę. 
Podzieleni na grupy świetnie się bawiliśmy, jak prawdzi-
wi podróżnicy w najskrytszych zakamarkach świata.

 Po upływie wyznaczonego czasu spotkaliśmy się na 
miejscu zbiórki. Niektórzy znaleźli wszystkie punkty, 
a innym zabrakło troszeczkę szczęścia. Najważniejsze 
jednak jest to, że nikt się nie zgubił i nikogo nie musieli-
śmy szukać. Pogoda do końca marszu nam sprzyjała 
i mimo małego deszczyku nikt nie narzekał. Wszyscy 
byli bardzo zadowoleni i wychodząc z lasu serdecznie 
się uśmiechali. Dotlenieni świeżym powietrzem oraz 
bardzo zrelaksowani zaczęliśmy z radością weekend. 
Mamy też nadzieję, że takie podchody będą organizowa-
ne częściej, ponieważ są wspaniałą rozrywką i żywą 
lekcją geografii.

 Łucja Bendzmer IIe

Marsze na orientację
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Szkolny marsz na orientację 
W szkolnym marszu na orientację 12 czerwca 2015 r. 
udział wzięły trzyosobowe reprezentacje wszystkich 
klas I i II naszego gimnazjum. Zajęcia odbywały się 
w terenie nieopodal szkoły. Uczestnicy mieli za zadanie 
odszukać siedem punktów zaznaczonych na mapie, 
którą każda drużyna otrzymała przed startem. Dodat-
kowo na każdym punkcie należało wykonać określone 
zadania z geografii. Liczył się czas i poprawność wyko-
nywania zadań. Po powrocie do szkoły musieliśmy 
rozwiązać test.

Marsz na orientację, który jest cykliczną imprezą, 
cieszy się w naszej szkole ogromnym zainteresowaniem. 
Możemy doskonalić umiejętność czytania mapy, orien-
tację w terenie oraz sprawdzić swoją wiedzę geograficz-
ną, a przy tym świetnie się bawić. Z niecierpliwością 
czekamy na kolejną edycję tego marszu.

Maciej Kuchta II
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Refleksje trzecioklasisty 
Upłynął kolejny rok… Rok pełen sukcesów i porażek, 
wzlotów i upadków, rok radości i rozpaczy. Dla niektó-
rych pierwszy, dla innych ostatni. Wiele przeżyliśmy 
w tej szkole. Niektórych rzeczy wolelibyśmy nie pamię-
tać, innymi chwalimy się każdemu, kto tylko chce 
słuchać. Teraz to wszystko się kończy. Owszem, dla 
większości z nas jedynie na dwa miesiące, jednak nie-
którzy już tu nie wrócą. Ja jestem w tej drugiej grupie.  
 Czy tego żałuję? Ciężko powiedzieć. Pierwszego wrze-
śnia trzy lata temu wchodziłem do tej szkoły jako 
przestraszony dzieciak. Przestraszony tym, co mnie tu 
miało czekać, ale równocześnie podekscytowany no-
wym miejscem. Jak Kolumb w Ameryce, ja wkraczałem 

w nowy świat. Teraz opuszczam go jak Armstrong. 
Sporo tu przeżyłem. Pamiętam dni, gdy wracałem do 
domu zmęczony tak, że nie miałem siły nawet dopeł-
znąć do łóżka. Pamiętam jednak także te pełne radości, 
śmiechu, tego, co dobre.  
 Na wakacje czekałem z tym samym utęsknieniem co 
inni, jednak im bliżej końca roku, tym wyraźniej widzę, 
że to koniec. Nie usiądę już w ostatniej ławce na pol-
skim, nie będę z kolegami wysiadywał wokół boiska, nie 
będę musiał chować kurtki w szafce koleżanki, bo sam 
zapomniałem kluczyka. Świat idzie do przodu, a my 
razem z nim. 

To nie koniec, a początek nowej historii. 
Kacper Labuda IIIg 


