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„Do szkoły nadszedł czas”.
W spektaklu pokazano scenę z wypadkiem auta, 

pożarem wesołego miasteczka, kłótnią i bójką statków 
na morzu, lekcją muzyki. W każdej wymienionej histo-
rii był problem, który wspólnie udało się rozwiązać. 

Choreografia była dość uboga, a piosenki często się 
powtarzały. Obsada aktorska dobrze odgrywała swoje role. 
Efekty specjalne (światła itp.) wywoływały specyficzny 
nastrój, jednak ten musical nie przypadł mi do gustu. 
Moim zdaniem jest on idealny dla młodszych dzieci. 

Klaudia Bojanowska kl. If

.
Musical na żywo wystawiony przez Teatr Muzyczny 
w Poznaniu obejrzeliśmy w Teatrze Internetowym  
4 lutego 2016 r. 

 Spektakl pt. „Dookoła karuzeli, czyli dziecko potrafi” 
w reżyserii Krzysztofa Deszczyńskiego naprawdę zrobił 
wrażenie. Na uwagę zasługiwały melodyjne piosenki.

 Fabuła opierała się na czterech szufladach. Z tytuło-
wej karuzeli odrywały się poszczególne elementy, zabie-
rając widzów każdy w inną podróż. Pierwszy zrywał się 
samochód wyścigowy. Młodzi widzowie poznali przy-
czyny wypadków drogowych i zasady właściwego postę-
powania przy tych zdarzeniach. Druga szuflada uwidacz-
niała, jak na polski żaglowiec napadali piraci i trzeba było 
bronić flagi. W trzeciej odsłonie dzieci uczyły się właści-
wego zachowania podczas pożaru. Poznali też bohater-
skich strażaków. Dowiedzieli się, że należy zadzwonić po 
straż pod numer 112. Wykonano piosenki, między 
innymi pt: „Pali się” i „Będę strażakiem”.

 Czwarta szuflada to szkoła oraz lekcja muzyki. Na 
tych zajęciach z wesołą panną Bęcwalską rozpoznawali-
śmy nazwy i dźwięki instrumentów muzycznych, np. 
skrzypce, trąbka itd. W roli instrumentów muzycznych 
wykorzystano nawet przedmioty codziennego użytku, 
m.in. miotły, worki foliowe, plastikowe butelki. Śpiewa-
no piosenkę „Gdy wstaje złoty poranek do szkoły…” Na 
scenie tańczyło i śpiewało ponad trzydzieścioro dzieci 
i ośmiu zawodowych solistów. Wystąpili również akto-
rzy, tancerze i orkiestra Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Dnia 4.02.2016 r. o godzinie 12:00 rozpoczął się musi-
cal, który oglądaliśmy na żywo poprzez Internet w cza-
sie lekcji szkolnych. Został on wystawiony przez Teatr 
Muzyczny w Poznaniu.

Tytuł spektaklu to „Dookoła karuzeli, czyli dziecko 
potrafi”. Głównym celem było pokazanie wielu sytuacji, 
które mogą się każdemu przydarzyć, czyli na przykład 
pożar czy wypadek samochodowy oraz sposobu, w jaki 
należy wówczas postąpić. Spektakl uczył bawiąc.

Reżyserem był pan Krzysztof Deszczyński, scenografem 
– Marta Wyszyńska. Muzyką zajmował się Zespół Kame-
ralny Orkiestry Teatru Muzycznego (kierownictwo 
muzyczne - Jacek Piskorz). Orkiestra wykorzystała między 
innymi takie instrumenty jak pianino i gitara elektryczna. 

W wystawionej sztuce aktorami były głównie dzieci, 
ale nie tylko. Obsada to:

Dyrektor Wesołego Miasteczka – Seweryn Wieczorek
Bęcwalska Ewa – Ewa Macuga
Zygzak Wywijas Wężyk – Łukasz Brzeziński
Pirat Hook – Przemysław Łukaszewicz
Strażak Samosia – Przemysław Łukaszewicz
Profesor – Seweryn Wieczorek
Mechanik Złomek Ogórek Oranżada – Przemysław 

Łukszewicz
Kapitan Żaglowca, czyli Przemysław Koniecpolski 

– Łukasz Brzeziński 
Lekarz – Łukasz Kocur
Mały Strażak – Marek Behnke
Primabalerina – Magdalena Czypicka 
Klaun –Jakub Grzelak
W rolach innych dzieci, np. chłopca grającego na 

werblu, Ignacego, Amelii, Zosi, Ani, Marka, Marianny, 
Eliasza, Ali, Uli, Anastazji, dzieci grających na skrzyp-
cach, trąbce, gitarze, wiolonczeli – dzieci z Poznania.

Podczas musicalu wykonano utwory:
„Kręć się karuzelo, kręć”
„Balonowa guma”
„Do drogi piraci, do drogi”
„Noście wiadro z wodą”
„Będę strażakiem” (solo)
„Koń przed szkołą” (+step)

Dookoła karuzeli, czyli dziecko potrafi
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Pamięci 
Żołnierzy 

Wyklętych
Od 2011 r. pierwszego dnia marca obchodzimy Narodo-
wy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W naszym 
gimnazjum również uczciliśmy niezłomnych. Na trze-
ciej godzinie lekcyjnej 1 marca 2016 r. odbyły się obcho-
dy Dnia Pamięci. Wystąpili dwaj członkowie zespołu 
PPW-Przekaz Prawdy Wymaga, Dacjo (Dacjusz Kierzni-
kiewicz-uczeń IIIc) i Wawrzyn (Jakub Różnicki – absol-
went gimnazjum), którzy wykonali patriotyczne piosen-
ki z gatunku rap. Nasz gość pan Kazimierz Socha-Bo-
rzestowski bardzo ciekawie opowiedział o działaniach 
żołnierzy wyklętych w naszej okolicy. Następnie obej-
rzeliśmy film pt. ,,Jastrząb – żołnierz Łupaszki”. Przed-
stawiciele harcerstwa także oddali hołd ofiarom walk 
o wolną ojczyznę poprzez złożenie kwiatów przy grobie 
partyzantów na sierakowickim cmentarzu. Organizato-
rzy zachęcali nas do wykonania klasowych gazetek 
poświęconych walkom o niepodleglość.

Andżelika Mejna kl. IIIe

Godne uwagi role to: Marek(mały strażak), Łukasz(le-
karz), Seweryn Heuorek (właściciel miasteczka). Cało-
ści dopełniały piosenki i ciekawa scenografia. 

„Dookoła karuzeli, czyli dziecko potrafi” to coś więcej 
niż wydarzenie muzyczno-teatralne. Młodzi aktorzy 
uczyli bezpieczeństwa i sposobu wyrażania emocji. 

Spektakl był świetnie zaplanowany. Aktorzy czarują-
cy, świetnie grający swoje role.

 Łukasz Grabowski kl. If

.
W czwartek (4.02.2016 r.) wraz z klasą oglądałam 
przedstawienie „Dookoła karuzeli, czyli dzieci potrafią” 
wystawione w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Był to 
musical, który wiedzieliśmy na żywo przez Internet.

Autorem jest Krzysztof Deszczyński. Muzykę opraco-
wali: Marzena Osiewicz, Zbigniew Górny oraz Jacek 
Piskorz. Wystąpiło wielu aktorów, m.in.: Seweryn Wie-
czorek, który zagrał dyrektora wesołego miasteczka 
i profesora. Pani Ewa Macuga zagrała Ewę Bęcwalską. Pan 
Łukasz Breziński jako Zygzak/Wywijas/Wężyk i Kapitan 
żaglowca. Przemysław Łukaszewicz wcielił się w postacie 
Kapitana Hook’a, Strażaka Samosia, Mechanika Złomka/
Ogórka/Oranżadę. Łukasz Kocur zagrał Lekarza, Marek 
Behne wystąpił jako Mały Strażak. Primabaleriną była 
Magdalena Czypicka. Jakub Grzelak był odtwórcą roli 
Klauna. Główną rolę grały dzieci z Poznania.

Na scenie znajdowała się biała karuzela z wstążkami. 
Scenografię przygotowała Marta Wyszyńska. Cały 
pokaz miał na celu pokazanie dzieciom, jak powinny się 
zachować w różnych sytuacjach oraz zabrać je do świata 
marzeń. Poznawaliśmy, co robić w razie wypadku, kiedy 
nie należy prowadzić, numery alarmowe, na czym 
polega praca strażaka. Zobaczyliśmy lekcję śpiewu oraz 
bitwę okrętów. Nauczyliśmy się brzmienia i nazw 
poszczególnych instrumentów. 

Było to świetne przedstawienie dla małych dzieci. 
Akcja dzieje się w wesołym miasteczku, w warsztacie 
mechanika, płonącym domu, w szkole oraz na morzu.

Piosenki, które zostały wykonane, to: „Kręć się karuze-
lo, kręć” (jest to utwór, który najbardziej mi się spodobał 
dzięki jego energicznemu wykonaniu), „Balonowa guma”, 

„Do broni piraci, do broni”, „Noście wiadro z rąk do rąk”, 
„Będę strażakiem”, „Do szkoły nadszedł czas”. Wszystkie 
zostały wykonane przez Zespół Kameralny Orkiestry 
Teatru Muzycznego” z użyciem bębnów, gitar, skrzypiec, 
akordeonów, basów, trąbek, perkusji. Czasem w utworach 
towarzyszyła gitara elektryczna i saksofon. Kolorowe 
efekty specjalne, w tym światła oraz projekcja tła zabiera-
ją do świata dziecięcej wyobraźni.Musical ten był cudow-
nym przeżyciem dzięki niesamowitej odwadze dzieci, 
które występowały na scenie. Minusem było niedopaso-
wanie przedstawienia do mojego wieku, przez co w nie-
których momentach był dla młodzieży nużący. Najchęt-
niej obserwowałam taniec dzieci na zakończenie- step. 
Jego choreografia została przygotowana przez panią 
Weronikę Górską-Wolniewicz.

Natalia Plaga kl. If
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Kiedy historia 
ożywa
Pokaz rycerski pt. „Rycerze i ich zwyczaje” oglądali 
uczniowie klas drugich 9 marca 2016 r. w auli szkolnej. 

Wraz z nauczycielami przenieśliśmy się do późnego 
średniowiecza. To czasy, w których dominowało rycer-
stwo i to o właśnie o nim najwięcej mówiła grupa 
aktorów. Wiele uwagi poświęcono między innymi 
jednemu z największych średniowiecznych polskich 
rycerzy – Zawiszy Czarnemu. Człowiek ten był wzorem 
dla ówczesnego rycerstwa, ponieważ posiadał wszystkie 
cechy idealnego wojownika, takie jak: szczerość, honor, 
pobożność czy też miłość do ojczyzny.

Ukazane zostały także elementy wyposażenia rycerza. 
Omówiono i pokazano zbroje, hełmy czy też miecze 
i tarcze. Aby zaprezentować poszczególne składniki 
uzbrojenia, potrzebna była pomoc uczniów naszego 
gimnazjum. Stali się oni ,,modelami”, dzięki którym 
łatwiej mogliśmy sobie wyobrazić, jak trudno było nosić 
taką zbroję i ile siły oraz umiejętności wymagał udział 
w bitwie oraz walka konna lub piesza. 

Grupa teatralna przybliżyła nam także przebieg bitwy 
pod Grunwaldem, objaśniła, dlaczego się odbyła oraz 
jakie niosła ze sobą skutki. Przedstawiono również 
najciekawsze elementy kultury oraz sztuki tamtego 
okresu. 

Wszyscy byli zachwyceni i na zakończenie uczniowie 
podziękowali artystom gromkimi brawami. Takie lekcje 
sprawiają, że ożywa historia i nawet ci, którzy jej nie lubią, 
mieli okazję, aby ten przedmiot stał się im nieco bliższy.

Michał Stahlke kl. IId



5

Wiktoria Jereczek: Witam, nazy-
wam się Wiktoria Jereczek, 
jestem uczestniczką projektu 

„Obywatel – na własne oczy” .
Wraz z koleżanką chciałybyśmy 
zadać Panu kilka pytań na temat 
wyjazdów zagranicznych. Cieka-
wi nas, jak to wygląda w naszej 
szkole?

Pan Tomasz Ziemann: Takie 
wyjazdy zagraniczne odbywają się 
u nas przede wszystkim z dwóch 
powodów. Po pierwsze ze względu 
na to, że uczymy się w szkole trzech 
języków, co roku organizujemy 
wycieczkę w inne miejsce związane z danym językiem. 
Są więc wyjazdy do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji. 
Drugim powodem wyjazdów za granicę jest współpraca 
naszej szkoły z kilkoma krajami w zakresie wymiany 
młodzieży. Odbywały się wyjazdy do Podbrzezia na 
Litwie i do Söderhamn w Szwecji. Głównym krajem jest 
Belgia, z którą współpracujemy już wiele lat. Nasza 
gmina podpisała umowę partnerską z belgijską Gminą 
Saint-Ghislain, na mocy której wyjeżdżamy tam co 
drugi rok, zaś młodzież z Belgii przyjeżdża do nas.

Czym zajmują się uczniowie na tej wymianie?
Uczniowie mieszkają u rodzin goszczących i mają okazję 

poznać tamtejszą kulturę i język, chociaż trzeba przyznać, 
że rozmawiają głównie w języku angielskim. Mają okazję 
zwiedzić dużo miejsc, brać udział w uroczystościach, 
zawodach sportowych. Mają też czas wolny, mogą się 
integrować wieczorami z rówieśnikami i ich rodzinami. 
Ostatnio, kiedy byliśmy na wymianie w 2013 r., braliśmy 
udział w lekcjach zumby, nawet ja sam uczyłem się tańczyć.

Jak Panu się podobało?
Świetnie, uważam że trzeba mieć 

dobrą kondycję, aby wytrwać na 
takim treningu zumby.

A co jest brane pod uwagę w wy-
bieraniu uczestników wymiany?

Głównym kryterium, jeśli chodzi 
o Belgię, był fakt, że uczniowie uczą 
się francuskiego, czyli są poniekąd 
obeznani z kulturą oraz językiem. 
Mogli tam skonfrontować to, czego 
nauczyli się u nas. Ostatnie wymia-
ny miały charakter sportowy i to 
ściśle ukierunkowany na piłkę 
siatkową, więc w wyjeździe wzięły 
udział nasze siatkarki.

Czy koszty takiego wyjazdu są 
wysokie?

Ze względu na to, że nasza 
gmina podpisała współpracę 
z Saint-Ghislain, częściowo jest on 
współfinansowany przez Gminę 
Sierakowice. Jednak główny koszt 
spoczywa oczywiście na uczestni-
kach wyjazdu. Trudno tu mówić 
o konkretnych pieniądzach. Cena 
zależy przede wszystkim od tego, 
czy podróż odbywa się autokarem 
czy samolotem. Generalnie jest 
tak, że uczniowie pokrywają 
koszty za przejazd i zabierają 

pieniądze na własne wydatki. Reszta jest organizowana 
w kraju docelowym. 

Kiedy odbyła się ostatnia wymiana?
Ostatnio latem w 2014 r. młodzież z Belgii gościła 

u nas.

Dlaczego w ostatnim czasie nie odbyły się takie 
wymiany?

Tak naprawdę planowana jest jedna większa impreza. 
Ponieważ nasza współpraca polsko-belgijska ma charakter 
głównie sportowy, planowana jest kontynuacja wspólnych 
międzynarodowych igrzysk przyjaźni, które odbywały się 
przed laty. To jednak zależy od wielu czynników. Chwilo-
wo czekamy na bliższe informacje na ten temat. 

Jakie zasady panują w tamtej szkole? Czy poziom 
nauczania jest taki sam?

Poziom nauczania jest podobny. Wymiany odbywały 
się z młodzieżą, która była w wieku naszych gimnazjali-

stów. Trudno mówić o zasadach 
w szkole, gdyż wymiany zawsze 
odbywały się w czasie ferii lub 
wakacji. Nie było więc możliwości 
poznać zasad panujących w tam-
tejszych szkołach. Ciekawostką 
jest natomiast fakt, że w Belgii 
obowiązuje godzinna przerwa 
obiadowa, podczas której ucznio-
wie i nauczyciele poza spożywa-
niem posiłku mają czas na dłuższy 
odpoczynek.

Dziękuję bardzo za rozmowę 
i poświęcony nam czas.

Rozmawiała 
Wiktoria Jereczek 

Wyjazdy zagraniczne w naszej szkole
Wywiad z panem Tomaszem Ziemannem, wicedyrektorem naszej szkoły
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gdzie kupili kampera i wyruszyli w 9-miesięczną podróż. 
Oprócz Ekwadoru zwiedzili Peru, Boliwię, Chile i Ar-
gentynę.

Po tych siedmiu niesamowitych opowieściach, pełni 
wrażeń, wróciliśmy do naszych Sierakowic.

Andżelika Mejna kl. IIIe 

.
Od 11 do 13 marca jak co roku w Gdyni odbyło się XVIII 
Ogólnopolskie Spotkanie Podróżników, Żeglarzy i Alpi-
nistów. Na te Kolosy przyjechały osoby, które w ciągu 
ostatnich dwunastu miesięcy realizowały swoje naj-
większe marzenia i które chciały się nimi podzielić 
z nami. Jest to największa tego typu impreza w Europie.

Uczniowie naszego gimnazjum wraz z panią Anną 
Andryskowską , panią Iwoną Andraszewicz i panią 
Mariettą Konkel pojechali na kolosy w piątek. Od razu 
po rekolekcyjnej drodze krzyżowej wyruszyliśmy do 
Gdyni. Na miejscu musieliśmy chwilę postać w wielkiej 
kolejce czekającej na otwarcie. Potem zobaczyliśmy 
i wysłuchaliśmy pięciu bardzo ciekawych prezentacji.

Po przerwie zobaczyliśmy niestety tylko dwie i musie-
liśmy już jechać.

Uważam, że te kolosy były bardzo udane. Cieszę się, 
że na świecie są tacy ludzie, pełni zapału do podróżowa-
nia i dzielenia się tym z innymi.

Martyna Pobłocka kl. IIIe

Kolosy
 

Kolosy, czyli 18. Ogólnopolskie Spotkanie 
Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów rozpoczę-
ły się o godz. jedenastej 11 marca 2016 r. Każda 
opowieść trwała ok. 30 minut.

Jako pierwsi swą wyprawę pt. „Do domu okręż-
ną drogą, czyli autostopowa sztafeta kulturowa” 
przedstawili nam pani Anna Mochnacka z Kato-
wic i pan Jonathan Barrett z Londynu. Ich podróż 
trwała prawie okrągły rok i zwiedzili połowę 
świata. Z Ankary przez Iran i Azję Środkową aż 
po Chiny i Mongolię, a następnie z powrotem: 
przez Rosję i kraje bałtyckie do domu. Łącznie 
ponad 37 tys. km ,,autostopowej sztafety kulturo-
wej”.

Następnie obejrzeliśmy film pt. ,,Polski Strażnik 
Mrozu w podróży na Biegun Zimna”. Szczecińscy 
podróżnicy wybrali się do Jakucji na festiwal ,,Biegun 
Zimna” w Ojmiakonie. W przebraniu Polskiego Strażni-
ka Mrozu odbyli dziesiątki spotkań z dziećmi - w przed-
szkolach, sierocińcach i internatach rosyjskiej Północy.

,,Pięć lat w Indiach” to doświadczenie rodziny Do-
mżalskich. Do Delhi wyjechali na pięcioletni kontrakt 
i w trójkę. Wrócili w piątkę pełni wrażeń i wspomnień 
z niezliczonych wypadów do wszystkich zakątków 
subkontynentu. Opowiedzieli nam, jak podróżować 
z maluchami przez Himalaje i nie tylko.

Dominik Szmajd w zeszłym roku wyruszył do samego 
serca Afryki - lasu równikowego w Parku Narodowym 
Salonga w Demokratycznej Republice Konga. Dał radę 
pokonać ponad 350 km tropikalnej puszczy. Spłynął też 
kilkadziesiąt kilometrów dłubanką po przepięknej 
i urzekającej rzece Lokoro.

Następną wyprawę przedstawili nam Iwona, Michał 
i Maciej Guciowie „Etiopia na nowo odkryta”. Ten 
afrykański kraj jest pełen kontrastów – z nowoczesnymi 
inwestycjami tuż obok miejsc, w których czas zatrzymał 
się setki lat temu - i mieszających się wpływów islamu, 
chrześcijaństwa oraz rdzennych tradycji afrykańskich. 
Państwo Guciowie spędzili w Etiopii miesiąc i starali się 
poznać jej wszystkie strony: „łapali stopa’’ w Afarze, 
oglądali hipopotamy w jeziorze Awasa, trafili do slum-
sów Soddo, a nawet żuli khatu.

Po dwudziestominutowej przerwie Anna i Wiktor 
Jesionkowie przybliżyli nam swój małżeński spacer 
przez pół kontynentu. Z najdalej wysuniętego na 
północ krańca Europy, przylądku Nordkinn (Norwe-
gia), rozpoczęli 5-miesięczną wędrówkę do rodzinnego 
Gdańska. Poprzez Norwegię, Finlandię, Estonię, Rosję, 
Polskę łącznie przemierzyli 3,5 tys km.

Ostatnia prezentacja, jaką mieliśmy okazję zobaczyć, 
nosiła tytuł ,,Kamperem z równika za Ziemię Ognistą”. 
Gdy pani Barbara straciła pracę, wraz z mężem Andrze-
jem i dziećmi postanowiła przemierzyć Amerykę Połu-
dniową. Pół roku później znaleźli się w Ekwadorze, 
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Koncert kolęd
W niedzielę 31 stycznia 2016 r. byłam na koncercie 
kolęd, który odbył się w kościele pw. św. Jana Chrzcicie-
la w Sierakowicach. Organizatorem koncertu był zarząd 
powiatu wraz z księdzem proboszczem. Dyrygowała 
chórem pani Małgorzata Kuchtyk.

Na syntezatorze grał pan Adam Pietrzak. Solistami 
koncertu byli: pani Agnieszka Labuda, pan Zbigniew 
Kosmalski, pani Elżbieta Zaborowska, pan Arkadiusz 
Kodrowski, Klaudia Kuchtyk oraz Kornelia Wenta. 
Kobiety były ubrane w czarne suknie oraz ponczo, 
a mężczyźni – w czarne garnitury oraz czerwone musz-
ki lub krawaty. 

Chór założony został w roku 1993 jako schola para-
fialna przez księdza Gerarda Jakubiaka. Od 1995 r. dzia-
ła przy Centrum Kultury „Kaszubski dwór” w Kartu-
zach pod kierownictwem Małgorzaty Kuchtyk. Brał 
udział w licznych konkursach, zdobywając wiele nagród. 
Koncertował we Włoszech, na Litwie, w Szwecji i Niem-
czech. W dorobku ma trzy płyty: „Kolędy śpiewają 
dzieci”; „Tędy owędy” oraz „Przylecieli aniołowie”. 

Chór „Cartusia” i „Kakofonia” zaprezentował dwa-
dzieścia polskich kolęd, m.in. „Hej kolęda”, ,,Wśród 
nocnej ciszy”. „Maryjo, czy ty wiesz”- zaśpiewał Mateusz 
Pawelczyk.Inne utwory to: ,,Do szopy hej pasterze”, „Gdy 
śliczna Panna”, „Nie było miejsca”. A na zakończenie 
zagrano: „Radujcie się, bo przyszedł Pan”. Szczególnego 

ZBIÓRKA DARÓW DLA SCHRONISKA 
dla BEZDOMNYCH ZWIERZĄT „PROMYK” 
W GDAŃSKU

Gimnazjaliści sierakowiccy wraz z dziećmi Ośrodka 
Rewalidacyjno-Wychowawczego „Uśmiech Dziecka” 
w Szklanej postanowili połączyć swoje serca i WRAŻ-
LIWOŚĆ. Na przełomie stycznia i lutego br. zajęli się 
zbiórką darów dla bezdomnych zwierząt.

Dziękujemy za aktywny udział w tej akcji. Jak zawsze 
możemy liczyć na Waszą ogromną wrażliwość i liczne 
dary: suchą karmę, makarony, kasze.

Ponadto dzięki Waszej ofiarności zwierzaki nie będą 
marzły w zimie, ponieważ przynieśliście kołdry, kocyki, 
poduszki.Nie zapomnieliście również o środkach 
czystości i zabawkach.Dziękujemy uczniom i rodzicom 
za aktywny udział w tej akcji. 
Wszystkie dary zostały przewiezione 8 lutego 2016 r. do 
Schroniska „Promyk” i przekazane na ręce Kierownika 
schroniska.

 
Organizatorzy Akcji z Gimnazjum: Beata Wica-Deik, 
Grażyna Paracka

Po angielsku
W dniach 25–28 stycznia w naszym gimnazjum oraz 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach 
odbywały się zajęcia z wolontariuszami stowarzyszenia 
AIESEC. Jest to organizacja studencka prowadzona 
przez ludzi,którzy interesują się problemami otaczające-
go świata. Umożliwia swoim członkom odkrywanie 
własnego potencjału i rozwój. Do naszych szkół przybyli 
Li Tongxin z Chin, Lokyan Chiu z Hong Kongu, Thiago 
Matozo z Brazylii oraz Sinan Üstün z Turcji. Podczas 
spotkania rozmawialiśmy w języku angielskim, pozna-
waliśmy kulturę, historię oraz zwyczaje krajów, z któ-
rych pochodzili wolontariusze oraz oglądaliśmy przygo-
towane przez nich prezentacje. Zostaliśmy też poczęsto-
wani ich tradycyjnymi słodyczami . W piątek, 29 stycz-
nia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbyło się 
podsumowanie projektu. Zajęcia były prowadzone 
w bardzo ciekawy sposób. Nauczyłam się wiele o innych 
krajach oraz miałam okazję sprawdzić praktycznie swoje 
umiejętności z języka angielskiego. Bardzo podobały mi 
się te zajęcia i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będziemy 
mogli brać udział w podobnym projekcie.

Joanna Cyman kl. IId

charakteru koncertowi nadały efekty specjalne. Bardzo 
podobały mi się pięknie zaprezentowane piosenki. Nie 
mogę się doczekać następnych koncertów.

 Marta Galeńska kl. If
Foto: Marta Galeńska
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Dnia 1 marca 2006r. powstała Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta Gminy Sierakowi-
ce. Z okazji 10 rocznicy powstania 
Orkiestry miałam zaszczyt uczestniczyć 
w Koncercie Galowym. Odbył się on 9 
lutego 2016r o godzinie 18.00 w Pałacu 
Ńemino w Łyśniewie Sierakowickim. 
Organizatorem uroczystości był Gminny 
Ośrodek Kultury w Sierakowicach i Pani 
Irena Kulwikowska. 

W koncercie brali udział:
Trąbki: Tomasz Wenta, Rafał Bigus, Danuta Lejk, 

Urszula Bigus, Arkadiusz Szyca, Jonasz Mielewczyk, 
Konrad Hebel, Gracjan Bulczak, Kacper Olszewski.

Klarnety: Krzysztof Marszk, Katarzyna Szulc.
Saksofony altowe: Michał Szczypiorski, Hanna 

Marszk, Lidia Wenta, Natalia Niklas, Krzysztof Bigus.
Saksofon tenorowy: Łukasz Bigus.
Instrumenty perkusyjne: Ewa Lejk, Maria Mielewczyk, 

Franciszek Szczypiorski, Jakub Lejk, Jan Cyman, Paweł 
Szczypiorski, Jan Szczypiorski, Andrzej Szczypiorski.

Tenor: Mateusz Mielewczyk.
Baryton: Bartłomiej Lejk.
Tuba: Karol Chustak.
Inne instrumenty – współpraca: Monika Dudek 

(flet), Krzysztof Dudek (klarnet), Mieczysław Musiał 
(tenor), Piotr Szczypiorski (instrumenty klawiszowe).

Kapelmistrz: Hubert Szczypiorski.
W programie wykonano: Tusz, Benton hall, Złote 

Saksofony, Łyżwiarze, Taniec węgierski, 
Bella donna, Serduszko puka (czyli 

„czacza czacza”, Marsz „Brunusza”, Ma-
zurek F-dur – Fryderyk Chopin, El 
condor passa, Feuerfest – polka ognio-
trwała, Marsz Pierwszej Brygady, Ułani, 
ułani, Kankan, Ognista krew, Dwudzie-
stolatki.

Na koncert zostało zaproszone duże 
grono ważnych osobistości: Pan wójt 
Tadeusz Kobiela z żoną, Państwo Kucz-

kowscy, Rodzice wykonawców, Pan dyrektor szkoły 
podstawowej w Sierakowicach Ireneusz Płotka z żoną, 
Pan Krzysztof Andryskowski – dyrektor Gimnazjum 
w Sierakowicach z żoną, wójt gminy Trąbki Wielkie 
i inni. 

Uroczystość została podzielona na dwie części: po 
pierwszej Pan wójt rozdał podziękowania osobom, które 
od 2006 roku grają w Orkiestrze, byli to: Rafał Bigus, 
Michał Szczypiorski, Krzysztof Bigus, Łukasz Bigus, 
Bartłomiej Lejk, Karol Chustak, Jan Szczypiorski, Piotr 
Szczypiorski. Pan Hubert Szczypiorski w podziękowaniu 
otrzymał trąbkę.

Po następnej części rozdano jubilatom tort. Nastąpiły 
również podziękowania.

Koncerty Orkiestry Dętej zawsze są interesujące. 
Dnia 9 lutego do jeszcze cudowniejszego występu 
przyczyniła się świąteczna atmosfera. Koncert był udany, 
serdecznie zapraszam na inne występy tego typu.

 Klaudia Bojanowska kl. If

Koncert Galowy 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

Gminy Sierakowice


