
Nr 104
listopad–grudzień 
2015 r.

Święto szkoły Otrzęsiny



2 

Święto Szkoły
97 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 
i Święto Szkoły obchodziliśmy w naszym Gimnazjum 10 
listopada 2015 roku.

Podczas pierwszej części wszyscy uczniowie wraz 
z nauczycielami zebrali się na hali sportowej. Spektaku-
larnym punktem święta był Apel Poległych, który popro-
wadził pan Witold Sildatk wraz z drużyną harcerzy.

Później przedstawiciele klas pierwszych ślubowali na 
sztandar szkoły, po czym dyrektor szkoły pan Krzysztof 
Andryskowski pasował uczniów szablą oficerską. 
Podczas drugiej części klasy III rywalizowały między 
sobą w konkursie historycznym. Odbył się także pokaz 
musztry, zaprezentowanie pułku oraz broni lub pojazdu. 
Projekt, który realizowaliśmy, nosił tytuł ,,Wojskowość 
w czasach Józefa Piłsudskiego’’.

Zwycięzcami konkursu została klasa III F, która 
pojedzie do Warszawy, aby złożyć kwiaty na grobie 
nieznanego żołnierza. 

Po konkursie uczniowie wzięli udział warsztatach 
prowadzonych przez przedstawicieli żandarmerii 
wojskowej z Elbląga, po których wrócili na lekcje.

Monika Król IIIe
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Nowy Zarząd SU

Dnia 22 września 2015 r. odbyły się wybory do zarządu 
Samorządu Uczniowskiego, w których wzięło udział 
490 uczniów z 548 uprawnionych do głosowania. Kan-
dydaci otrzymali następującą liczbę głosów: Marta 
Dominik - 145, Wiktoria Lehmann - 132, Paulina Pioch 

- 39 , Kamila Młyńska - 31, Zofia Walkusz - 31, Julia 
Przybył - 28, Paula Jereczek - 24, Zofia Kobiela - 19, 
Konrad Koszałka - 18, Zuzanna Reiter - 8. Przewodni-
czącą została Marta Dominik, zastępcą: Wiktoria 
Lehmann, sekretarzem: Paulina Pioch. 

Milena Lejkowska IId

Na gitarze
Posiadanie zainteresowań 
to normalna rzecz u każ-
dego człowieka. Każdy 
z nas ma jakieś hobby. 
Jedni z nas lubią czytać 
książki, inni lubią pływać 
na żaglach, my zaś uwiel-
biamy grać na gitarze. 

Zaczęliśmy ćwiczyć 
w podobnym czasie. Do 
grania na gitarze zainspi-
rował nas koncert zespołu 
AC/DC, na który pojecha-
liśmy do Warszawy 25 
lipca. 2015. Na początku 
nie szło nam za dobrze, ale 

Tomek powiedział , żebyśmy się nie poddawali. Mieli-
śmy na początku już dosyć tego, ale jeden motywował 
drugiego i zaczęło nam dobrze wychodzić. Graliśmy 
coraz lepiej, aż w końcu rozmawialiśmy o tym i wpadli-
śmy na pomysł, że czemu mamy tylko grać w domu, jak 
można pokazać innym, że też mamy jakiś talent. 

Od tej pory zaczęliśmy zabierać ze sobą gitarę  
do szkoły czy na ogniska, tak często jak tylko mogliśmy. 
Teraz już dosyć dobrze nam to idzie i może w przyszłości 
będą z tego jakieś korzyści. 

Wiktor Klinkosz IIe, Tomek Szczodrowski IIIb

Wóz bojowy
Z okazji Święta Patrona nasza klasa, tak jak 
każda, inna musiała wykonać makietę wyloso-
wanej przez siebie maszyny bojowej. Nam 
przypadł wóz bojowy Ursus wz 29. Wykonanie 
całości zajęło nam 4 tygodnie.

 Budowę rozpoczęliśmy od połączenia dwóch 
palet i wzmocnienia ich dwiema kantówkami. 
Mając podstawę, mogliśmy zbudować drewnia-
ną ramę i stelaż do przymocowania płyt. Po tej 
czynności zamontowaliśmy ośki z kołami. 
Następnie zabraliśmy się za montaż płyt wióro-
wych. Potem zainstalowaliśmy ławkę, alarm 
i lornetkę. Po uzyskaniu odpowiedniego kształ-
tu mogliśmy przystąpić do malowania. Dodat-
kowo wyposażyliśmy go w działo i karabin 
maszynowy. Wóz ozdobiliśmy biało-czerwony-
mi flagami, orzełkiem i napisem ,,Ursus’’. 
Maszyna waży około 300 kilogramów i ma 
prawie 3 metry długości, więc transport nie był 
łatwy. Byliśmy zadowoleni, że osiągnęliśmy 
efekt taki, jaki zakładaliśmy i z dużego zainte-
resowania makietą.

Maksymilian Penkowski IIIe
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ubraliśmy się jednakowo w czarne spodnie, białe koszu-
le i krawaty. Przed pierwszą lekcją występujące dziew-
czyny ustalały ostatnie poprawki i malowały twarze, aby 
wypaść jak najlepiej. Wyszło aż zbyt dobrze.

Kiedy występy rozpoczęły się, zaobserwowaliśmy, że 
w większości klas wszyscy wychodzą na scenę. I g jako 
jedyna odważyła się na zaśpiewanie piosenki. Akcja 
naszego kabaretu toczyła się w kawiarni i kilku ochot-
ników usiadło przy przygotowanym stoliku, a byli to: 
Jan Labuda, Daniel Młyński, Martyna Majkowska, 
Agnieszka Brzezińska. Za efekty dźwiękowe odpowiada-
li Damian Rompa i Dominik Lejk, którzy w osobnym 
pomieszczeniu odtwarzali muzykę. Gdy tylko Celina 
zaczęła swoją kwestię, Jakub Rulis i Maciej Jasnoch 
podnieśli nasz transparent. Sądzę, że wszystkim najbar-
dziej spodobała się postać diabła, którą tak dobrze 
przedstawiła Amelia.

Na koniec zasmuciło nas nieco, że nie był to konkurs, 
bo doskonale współpracowaliśmy, gdyby jednak rozda-

Otrzęsiny 
Otrzęsiny klas pierwszych odbyły się dnia 22 paździer-
nika 2015 r. Uczniowie I h mieli przygotować przedsta-
wienie kabaretu „Ani mru mru”

Wszyscy od razu zabrali się do pracy, przygotowując 
transparent, który miał dodać otuchy występującym. 
Jako ochotniczki zgłosiły się: Angelika Mejer (do roli 
anioła), Amelia Treder (do roli diabła) oraz Celina 
Klasa (główna rola). Wspólnie z wychowawcą wybrali-
śmy przedstawienie pod tytułem „Anioł i diabeł”. Grupa 
z I g była jednak trochę zaniepokojona, gdyż nie wie-
dzieli oni zbyt wiele na temat wylosowanego kabaretu 

– Smile. 
W dniu naszego debiutu wszyscy bardzo się stresowali, 

ale byli przygotowani. Po wcześniejszym ustaleniu 
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Ciekawy projekt, 
wspaniali ludzie!

Nasz projekt to nie nudne lekcje. Uczymy się poprzez 
zabawę! W skład Komitetów wchodzą: Komitet Obywa-
telski Sierakowice, KO Kamienica Królewska, KO 
Tuchlino, KO Gowidlino.

Wszyscy są bardzo koleżeńscy. Poznaliśmy już wiele 
osób pełniących ważne funkcje: panią Janinę Kwiecień 

- starostę powiatu kartuskiego, mecenasa Artura Ka-
niowskiego oraz pana Tadeusza Kobielę - wójta gminy 
Sierakowice.

Wywiady, wyjazdy, spotkania, warsztaty. Z wszystkim 
mieliśmy już do czynienia. Odwiedziliśmy mnóstwo 
miejsc: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Łazienki 
Warszawskie, Sejm, Pałac Prezydencki, „Inkubator 
Przedsiębiorczości”, Pałac Kultury i Nauki, Siedzibę 
Marszałka Województwa Pomorskiego.

Niedawno odbył się konkurs, w którym wybraliśmy 
naszych przedstawicieli, którzy pojadą do Brukseli. 
Jednak to nie koniec. W grudniu odbędzie się Gala, na 
której zostanie nagrodzony najaktywniejszy KO.

Jeszcze wiele przed nami! Jeśli zaciekawił Cię nasz 
projekt, obserwuj jego działania na stronie internetowej 

www.mlodesierakowice.pl
Wiktoria Jereczek

wano wyróżnienia, to wszystkie klasy miały spore 
szanse, a już szczególnie I a i I e. Wspólne zdjęcia zrobio-
ne na pamiątkę wyszły dosyć zabawnie.

Angelika Migowska Ih

.
Otrzęsiny, które odbyły się 29 października w czwartek 
okazały się naprawdę fajne. Tegorocznym tematem były 
kabarety, które przewodniczący klas pierwszych wyloso-
wali. Przygotowaliśmy następujące skecze:Ia „Rada 
Pedagogiczna” Neonówka,Ib „Wywiadówka”Kabaretu 
Moralnego Niepokoju,Ic Wywiadówka” Kabaretu 
Młodych Panów,Id „Mam Talent” Paranienormalni,Ie 

Łowcy.B, If „O Polakach wracających z nad morza” 
Kabaret Skeczów Męczących, Ig „Kocham pierogi” Smile,  
Ih „Anioł i diabeł” Ani mru-mru.

 Moim zdaniem najśmieszniejszy kabaret przygotowa-
ła klasa Ie. Postacie, które grali i ich stroje były świetnie 
przygotowane.

 W naszym kabarecie występowała Celina Klasa jako 
mężczyzna, Angelika Mejer jako Anioł. Ja grałam diabła, 
również parę osób było w tle, grając klientów restauracji. 
Nie ukrywam, że bardzo podobały mi się nasze stroje 
i akcesoria, poza tym otrzęsiny były bardzo ciekawe 
a zarazem megaśmieszne. 

Amalia Treder Ih
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Narodowy Gór Stołowych, parki krajobrazowe woj. 
pomorskiego czy prezentacje o jeziorach kaszubskich.

My postanowiliśmy zaprezentować naszą miejscowość 
Sierakowice. Przedstawiliśmy Ołtarz Papieski, kościoły 
parafialne, pomnik ks. Bernarda Sychty, pomniki 
związane z II wojną światową i Lasy Mirachowskie. 
Oprócz tego zaśpiewaliśmy i zagraliśmy na diabelskich 
skrzypcach pierwszy wers kaszubskich nut.

Kiedy wszyscy już się zaprezentowali, zostały nam 
wręczone nagrody książkowe i rzeczowe. Wyjazd ten 
bardzo nam się podobał, mogliśmy znowu dowiedzieć 
się wielu ciekawych rzeczy.

Martyna Pobłocka IIIe
.

20 listopada 2015 uczestnicy koła geograficznego 
„Europodwórko” wzięli udział w VI Pomorskiej Młodzie-
żowej Sesji Krajoznawczej PTTK. Na tym spotkaniu 
zebrani przedstawiali swoje wyprawy i wycieczki. Nie-
którzy opisywali także swoją miejscowość.

 Jako pierwszy wystąpił Jacek Sałata, który zaprezento-
wał swój rowerowy rajd wzdłuż polskiego wybrzeża trasą 
R-10. Dwóch uczniów opowiedziało o Parku Narodowym 
Gór Stołowych. Dowiedzieliśmy się trochę na temat tego 
przepiękniego parku. Również godna uwagi była prezen-
tacja 10-letniej dziewczynki o wrocławskich krasnalach, 
które ukrywają się w zaułkach tego magicznego miasta. 
Nasza ekipa wystąpiła jako jedna z ostatnich i opowie-
działa o Sierakowicach. W tej prezentacji dziewczyny 
opisały m.in. ołtarz papieski, zabytkowy kościół, kościoły 
parafialne oraz pomnik ks. Bernarda Sychty. Anna 
Sildatk bardzo ciekawie przedstawiła historię ,,żołnierzy 
wyklętych” i ich pomników. Na koniec spotkania zostały 
wręczone certyfikaty i upominki.

Andżelika Mejna IIIe

Z panią Anią Andryskowską i ośmioma osobami z na-
szego gimnazjum pojechaliśmy 20 listopada do Wejhe-
rowa. Odbyła się tam VI Pomorska Młodzieżowa Sesja 
Krajoznawcza PTTK.

Konkurs ten polegał na pokazaniu swojej okolicy lub 
wycieczki w formie prezentacji. Jako pierwsza wystąpiła 
uczennica gimnazjum z Szemudu.

Drugą prezentację przedstawił Jacek Sałata, który 
opowiedział o transgranicznym rajdzie rowerowym 
trasy R-10 ze Świnoujścia.

Kolejni uczestnicy opowiadali o wakacyjnych przygo-
dach między innymi w Gdyni, Wrocławiu oraz Bieszcza-
dach. Inne były bardziej powiązane z przyrodą, np. Park 

Sesja 
krajoznawcza
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Uczniowie uczęszczający na zajęcia języka kaszubskiego 
wraz z panią Małgorzatą Kostuch, panią Jadwigą Gra-
bowską oraz panią Beatą Wica-Deik wybrali się 4 listopa-
da na wycieczkę do Nadola i Czymanowa.

Wyjechaliśmy o godzinie 8.30. Najpierw udaliśmy się 
do skansenu w Nadolu. Mimo chłodnej, jesiennej 
pogody pani przewodnik, a zarazem prawnuczka ostat-
niego właściciela gospodarstwa, przywitała nas bardzo 
gorąco. Oprowadziła nas po całym terenie skansenu. 
Pokazała nam stodołę, chatę gburską rybacką, ziemian-
kę do przechowywania warzyw, piękny gołębnik, straż 
pożarną, studnię, garaż oraz miejsce przechowywania 
sieci. Opowiedziała nam wiele o przesądach naszych 
przodków. Otóż kiedyś uważano, że diabeł do domow-
ników przychodzi z lewej strony, dlatego w każdym 

Wycieczka do Nadola i Czymanowa

pokoju w domu był święty kąt, w którym wisiało bardzo 
dużo obrazów bądź też stały tam figurki przedstawiają-
ce postaci świętych.

Następnie pojechaliśmy do Elektrowni Wodnej 
w Czymanowie. Na początku wraz z panem Sławomi-
rem Olewczyńskim (naszym przewodnikiem) udali-
śmy się do Górnego Zbiornika (czyli sztucznego). 
Kiedy spoglądaliśmy w dal, horyzont bardzo przypomi-
nał morze. Podczas gdy zachwycaliśmy się pięknymi 
widokami, pan przewodnik opowiadał nam o powsta-
niu zbiornika oraz o sposobach zapobiegania powodzi 
i o ewentualnej ewakuacji podczas uszkodzenia jedne-
go z czterech ogromnych rurociągów. Ciekawe, że są 
one na tyle duże, iż mógłby się w nich zmieścić auto-
bus. Na górze najbardziej podobał mi się piękny widok 
rurociągów na tle 
pełnego życia, jesienne-
go i kolorowego lasu, 
gdzie w oddali było 
widać Jezioro Żarno-
wieckie. Potem wyposa-
żeni w kaski ochronne 
zwiedziliśmy budynek 
Elektrowni, gdzie 
zobaczyliśmy generatory 
i inne urządzenia, bez 
których nie mogłaby 
ona prawidłowo działać. 

Wycieczka bardzo mi 
się podobała, zresztą jak 
wszystkim jej uczestni-
kom. Czekamy i liczymy 
na więcej wyjazdów.

Klaudia Głodowska IIIg
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Ósmego listopada bieżącego roku uczestnicy imprezy 
biegowej dla młodzieży udali się na czterodniową 
wycieczkę do stolicy. Pierwszego dnia zwiedziliśmy 
Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie mieliśmy 
możliwość w interaktywnej formie poznać historię 
walczących za Polskę. Podziwialiśmy Pałac Łazienkowski 
wzniesiony na wodzie. Pełni wrażeń i bardzo zmęczeni 
udaliśmy się do hotelu. Następnego dnia mieliśmy 
szansę zwiedzić stadion narodowy. Chwilowo zostali-
śmy „uczniami” AWF-u, czyli Akademii Wychowania 
Fizycznego. Wieczorem wzięliśmy udział w teście Co-
opera oraz w sztafecie halowej. Udało nam się wywal-
czyć I oraz II miejsce. Trzeciego dnia odwiedziliśmy 
Centrum Olimpijskie i dowiedzieliśmy się, jakie były 
jego początki. Po zwiedzaniu przygotowywaliśmy się do 
startu w mili terenowej, której długość wynosiła ok. 
1600 m. Uczniowie naszej szkoły zdobyli dwa drugie 
miejsca – Wiktor Grzenkowicz i Łucja Reglińska oraz 
jedno pierwsze – Antonina Król. Wypoczęci, przecha-
dzaliśmy się ulicami Starego Miasta, a ostatnim miej-

Biegi na Dzień Niepodległości
scem, które odwiedziliśmy, było centrum handlowe. Po 
tej wyprawie wyruszyliśmy do hotelu. Ostatni dzień 
naszego pobytu zdominował start w Mili Niepodległo-
ści, której trasa wynosiła 1918 m. Wywalczyliśmy 
pierwszą (Antonina Król) oraz drugą lokatę (Łucja 
Reglińska). Nasza szkoła wygrała w klasyfikacji ogólnej 
szkół biorących udział w zawodach. Żal było nam się 
rozstawać z Warszawą, lecz mile będziemy wspominać 
spędzony razem czas.

Antonina Król Ie


