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Jedno z ciekawych wydarzeń w mojej szkole to spotka-
nie z alkoholikami. Do szkoły przyjechały 25 maja 2016 
r dwie panie zajmujące się stowarzyszeniem i przywiozły 
ze sobą trzech byłych alkoholików: dwóch panów 
o imionach Waldek i Darek oraz jedną panią o imieniu 
Kinga. Te trzy osoby opowiadały o swoim życiu. Każdy 
z nich pił kiedyś w bardzo dużych ilościach wódkę, 
wino, piwo. Chcieli się z tego nałogu uwolnić, bo widzie-
li, jak się coraz bardziej staczają. Poszli więc do tego 
stowarzyszenia i jak było widać, oduczyli się pić alkohol. 
Ich życie bardzo się zmieniło. Na ich ustach zamieszkał 
uśmiech. Bardzo ciekawie opowiadali o swoim życiu. 
Nie wstydzili się mówić o tym. 
Moim zdaniem powinno być jak najwięcej takich spo-
tkań z młodzieżą. Bohaterowie spotkania przekazali 
nam, że nie warto pić wcale. Mnie bardzo zaciekawiło 
to stowarzyszenie.

Dawid Król IIc

.
Na spotkaniu z podopiecznymi fundacji antyalkoholo-
wej w Kartuzach o swoich przeżyciach i skutkach picia 
alkoholu opowiadała trójka przedstawicieli. 
Na początku o tym, jak doszło do tego, że zaczęła pić, 
mówiłaa pani Kinga. Powiedziała, że doprowadzili ją do 
tego rodzice, a bardziej ich surowe wychowanie. Trzy-
mali ją pod kloszem i dlatego chciała spróbować czegoś 

zakazanego. I w taki sposób popadła w tę bardzo inteli-
gentną chorobę, jak sama powiedziała. Gdy zaczynała 
pić, to upijała się do nieprzytomności. Wchodziła do 
baru i zawsze zostawała do końca, aż go zamykali. 
Próbowała wyjść z tego nałogu kilka razy, ale jej się nie 
udawało. W końcu po kilku próbach, nie pije dwadzie-
ścia pięć lat. 

Następny opowiadał pan Waldek. Był marynarzem 
i pływał na statkach, gdzie niezmiernie ważne było 
zachowanie czujności. Niestety, przez to, że pił, zginął 
człowiek. Po tym nieszczęśliwym wypadku przestał na 
jakiś czas, ale potem alkohol znowu pokazał się w jego 
życiu, co doprowadziło do kilku kolejnych nieszczęść. 
Przez to, że był pijany, pobił celnika i trafił do więzienia.

Ostatnim, który opowiadał o swojej historii picia 
alkoholu, był pan Darek. W domu nie miał opieki, jego 
rodzice pili, więc nie przejmowali się nim. Trzymał się 
ze starszymi znajomymi i tak zaczął pić. W szkole 
opieka też nie była za dobra, ponieważ opowiadał, że pił 
z dyrektorką. Mówił także, że pod wpływem alkoholu 
strzelał do teścia i mogło dojść do nieszczęścia. Bardzo 
spodobało mi się to, że picie zastąpił ćwiczeniami.

To spotkanie było bardzo interesujące i dało mi dużo 
do myślenia, jakie są skutki picia alkoholu. Przekona-
łam się, że alkoholizm to naprawdę bardzo inteligentna 
choroba. 

Michalina Jażdziewska IIc

Komitet Obywatelski miał okazję 7 października 2015 r. 
odbyć warsztaty z adwokatem.

Wykład, który rozpoczął się około godziny 21.00, 
podzielony był na kilka etapów tematycznych. Na 
początku skupiliśmy się na komentowaniu zdjęć i arty-
kułów zamieszczonych w sieci „Nikt nie jest bezkarny 
w Internecie” – mówił mecenas Artur Kaniowski.

Dowiedzieliśmy się, że w Internecie można dopuścić 
się przestępstw takich jak zniesławienie - za co grozi 
kara grzywny, zniewaga - za którą poszkodowany może 
żądać przeprosin lub odszkodowania pieniężnego i inne.

Nawet jeśli się nie podpiszemy się nazwiskiem pod 
komentarzem, policja z łatwością odszuka nas po 
adresie IP urządzenia. Ludzie często nie zdają sobie 
sprawy, że postępują źle. Sądzą, że nawet po zamieszcze-
niu ,,hejtu” nikt nie pociągnie ich do odpowiedzialności. 
To myślenie bardzo naiwne. Kolejnym etapem rozmowy 
była muzyka w Internecie i nielegalne ściąganie plików 
muzycznych. 

Spotkanie z alkoholikami

Bezpieczni w sieci
Następnie poruszyliśmy temat praw autorskich. Dowie-
dzieliśmy się, że są specjalne portale do ściągania różne-
go rodzaju legalnych plików. Należy jednak pamiętać, że 
złamanie praw autorskich jest karane wysoką grzywną.

Ostatni aspekt wykładu dotyczył wstawiania w sieci 
zdjęć z jakąś osobą bez jej zgody. Jeżeli dodajemy zdjęcie 
z szerszą publicznością, to nie jest wymagana zgoda na 
publikację. Poruszyliśmy również temat ,,podszywania 
się” pod kogoś, stalkingu i innych przestępstw interne-
towych.

Na koniec osoby zainteresowane zadawały pytania. 
A było ich naprawdę sporo. Zarówno w kwestii treści, 
jak i sposobu ich zadawania, uczestnicy warsztatów 
wykazali się dojrzałością i kulturą osobistą.

Dziękujemy mecenasowi Kaniowskiemu za przekaza-
nie nam interesujących i ważnych wiadomości.

Nasuwa się jeden ogólny wniosek: bądźmy odpowie-
dzialni za swoje słowa i czyny!

Wiktoria Jereczek IIIi
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Transmisję spektaklu „Krzyżacy” z Teatru Miniatura ze 
studia TVP w Gdańsku oglądaliśmy 24 maja 2016 r.

Losy bohaterów możemy zacząć śledzić do momentu 
śmierci królowej Jadwigi, kończąc na bitwie pod Grun-
waldem.Jeden z głównych bohaterów-Zbyszko (Woj-
ciech Stachura), aby chronić honor swej ukochanej 
Danusi (Edyta Janusz-Erlich), zaatakował posła krzy-
żackiego, przez co został skazany na śmierć. Jednak 
Danusia, aby go uchronić, zarzuciła mu na głowę białą 
chustę, co zgodnie ze starym obyczajem polskim znaczy-
ło, że uniknął śmierci.

Następnie mogliśmy zobaczyć, jak para zakochanych 
daje się złapać w pułapki Krzyżaków-dostają fałszywy 
list z wiadomością, że ojciec Danusi Jurand doznaje 
wypadku i musi pilnie zobaczyć się z córką. Zbyszko bie-
rze ślub z ukochaną za pozwoleniem księżnej Anny 
(Jadwiga Sankowska), Danusia zostaje porwana.  
Gdy prawda wychodzi na jaw, Jurand wyrusza na zamek 
krzyżacki, lecz zamiast odzyskać córkę, jest torturowa-
ny. W tym czasie Zbyszko odbywa pojedynek na śmierć 
i życie z bratem Rotgierem i zwycięża.

Rycerz dalej poszukuje Danusi. Gdy jednak zostaje 
ona odnaleziona przez ukochanego, umiera w drodze 
do Spychowa. Załamany Zbyszko długo nie potrafi 
pogodzić się ze śmiercią Danusi. Wkrótce zauważa 
miłość dawnej przyjaciółki Jagienki (Edyta Janusz-Er-
lich) i związuje się z nią.

Wszystko kończy się dopiero bitwą pod Grunwaldem, 
gdzie Polacy odnieśli jedno z najważniejszych zwycięstw.

Dzięki lalkom możemy uruchomić naszą wyobraźnię-
-wyobrazić sobie, jak bohaterowie wyglądali, jakiej 
postury byli czy zobaczyć gesty. Przez to, że lalki były 
nagimi postaciami z drewna, bez jakichkolwiek ozdób, 

doskonale mogliśmy skupić się na przekazie, a nie tylko 
na wyglądzie.

Dzięki aktorom mogliśmy zobaczyć emocje, jakie 
czuli nasi bohaterowie: czy byli źli czy weseli, przestra-
szeni czy gniewni.

W czasie przedstawienia widzieliśmy bardzo kreatyw-
ne i ciekawe sceny. Jedną z nich było torturowanie 
Juranda-został pozbawiony kończyn i oka oraz był 
przypalany ogniem. Interesująca była też bitwa pod 
Grunwaldem, gdzie zdjęcia oddziałów wojsk z różnych 
epok zostały podzielone na małe kawałeczki przez 
niszczarkę do papieru.

Jednym z takich poruszających momentów, które 
mogliśmy obejrzeć, była scena ślubu Zbyszka i Danusi. 

Para młodych ludzi zakocha-
nych w sobie próbuje przeko-
nać księżną Annę do tego, aby 
udzieliła im ślubu. Z myślą, że 
Jurandowi zostało mało dni 
życia, zgodziła się. Drugim 
takim momentem była chwila, 
w której Jurand, aby uratować 
córkę, przybywa do zamku 
w Szczytnie. Ojciec Danusi, 
aby ją odzyskać, próbuje 
dogadać się z Krzyżakami, 
lecz zostaje przez nich wy-
śmiany i torturowany.

Powieść ta została przedsta-
wiona w bardzo humorystycz-
ny sposób, z dystansem. Dzięki 
tej nowoczesnej formie mogli-
śmy zobaczyć bohaterów we 
współczesnym świetle.

Aleksandra Czapla IIc

Teatr Internetowy
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Polska-Japonia to już trzeci mecz podczas turnieju 
kwalifikacyjnego do RIO 2016. 31 maja. W naszym 
gimnazjum uczniowie klas trzecich, drugich i pierw-
szych razem z nauczycielami zebrali się, aby kibicować 
naszym siatkarzom w Tokio.

 Większość była świetnie przygotowana. Wiele osób 
przyniosło czapki, peruki i flagi. Nawet pan dyrektor 
wyposażył się w trąbkę i szal. Cała aula tego dnia była 
biało- czerwona. O godzinie 12.10 rozpoczął się mecz. 
Uczniowie wstali i odśpiewali ,,Mazurek Dąbrowskiego”, 
po czym usiedli klaszcząc i krzycząc na cały głos „Polska 
wygra mecz!”

 Już od samego początku naszym siatkarzom szło 
świetnie. Gdy zdobyli punkt, wszyscy krzyczeli i bardzo 
się cieszyli. Każdy wiedział, że ten mecz jest bardzo ważny, 
więc robił, co mógł, aby w jakikolwiek sposób wesprzeć 
naszą reprezentację. Polacy bezproblemowo zdobyli dwa 
sety, nie dając Japonii żadnych szans. W trzecim secie 
było troszkę gorzej, ale pomimo lekkich trudności udało 
nam się zwyciężyć z wynikiem trzy do zera.

 Mecz trwał ok. 3 godzin lekcyjnych. Jestem bardzo 
dumna z naszych siatkarzy, którzy włożyli w grę bardzo 
dużo serca i wysiłku. Mam nadzieję, że w kolejnych 
rozgrywkach pójdzie im równie dobrze i podczas igrzysk 
w Rio staną na podium.

 Kamila Młyńska IIIe

Kibicujemy siatkarzom
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Dnia 4 maja bieżącego roku o godzinie 11.30, w Koście-
rzynie na scenie kina „Remus” odbył się interesujący 
spektakl pt. „Adam i Ewa – miłość w literaturze” w reży-
serii Krzysztofa Webera.

Oprócz naszej klasy Ib miało okazję zobaczyć to 
widowisko jeszcze kilka innych grup. Wyjechaliśmy 
z parkingu szkolnego około 11.00 , a na miejscu byliśmy 
pół godziny później. Gdy przekroczyliśmy próg budynku, 
w którym miało rozgrywać się przedstawienie, szybko 
pobiegliśmy na salę. Z przodu znajdowało się małe 
podwyższenie z kolorową scenografią przypominającą 
park. Dookoła, tworząc półkole, stały deski pokryte 
materiałami, a na nich różne wizerunki drzew i liści. 
Na środku stała prawdopodobnie mosiężna ławka, 
natomiast z boku - drewniana barierka mostowa. 
Wszystko tworzyło specyficzną kompozycję.

 Po chwili światła zgasły i pojawili się pierwszy akto-
rzy z Narodowego Teatru Edukacji we Wrocławiu. 
Z zaciekawieniem oglądaliśmy ich profesjonalną grę 
aktorską. Uroku dodawało również barwne oświetlenie, 
piękna, a także odpowiednio dobrana linia melodyczna 
oraz efektowne stroje bohaterów. Przemyślane dialogi 
i monologi postaci dopełniały całości. Na potrzeby 
sztuki zostały tam użyte fragmenty dzieł takich wybit-
nych pisarzy, jak: M. Twain, W. Szekspir, Homer, czy  
K.I. Gałczyński. Tematem przewodnim spektaklu była 
miłość. Opowiadał on o współczesnej parze, która 
poznała się przypadkowo na moście. Mężczyzna o imie-
niu Cezary był artystą. Napisał scenariusz do sztuki 
o Adamie i Ewie , ale go nie zaakceptowano, na domiar 
złego zerwała z nim dziewczyna. Próbował popełnić 
samobójstwo, lecz powstrzymała go przed tym pewna 
Izabela. Oboje od razu przypadli sobie do gustu. Na 
drodze do wspólnej przyszłości stanął im zakochany 
w kobiecie Edek, który zawsze kupował jej drogie pre-
zenty i zabierał do ekskluzywnych restauracji. Jednak 
ona nie odwzajemniała jego uczuć. 
W końcu wyznała mu prawdę 
i rozpoczęła szczęśliwe życie u boku 
Cezarego. W międzyczasie pozna-
waliśmy także historię pierwszych 
biblijnych rodziców - Adama i Ewy. 
Widzieliśmy, jak wzajemnie się 
poznawali i postrzegali świat 
w pierwszych dniach stworzenia. 
Chociaż na początku ich znajomość 
była trudna i kontrowersyjna, to 
z czasem połączyła ich niesamowita 
więź i uczucie. Oba te przykłady 
pokazały nam, że miłości nie da się 
kupić. Pomimo kłótni, sporów i wad 
można kochać. Po zakończeniu 
przedstawienia jedna z głównych 
aktorek przeprowadziła z nami 

krótkie zajęcia aktorskie. Po nich mogliśmy opuścić 
pomieszczenie, ale przedtem podziękowaliśmy artystom 
za ich ciężką pracę gromkimi brawami. W końcu udali-
śmy się do autokarów i ruszyliśmy w drogę powrotną.

Uważam, że ta sztuka była pouczająca i wartościowa.
Pokazała, że pomimo upływu czasu uczucie łączące 

kobietę i mężczyznę zostaje niezmienne. Do tego znowu 
zaczęłam fascynować się aktorstwem. Może kiedyś 
pójdę w tym kierunku i zostanę aktorką.  

Klaudia Szreder kl. Ib

Na przedstawieniu
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Uroczystość upamiętniająca 70 rocznicę wkro-
czenia na teren Sierakowic szwadronu por. 
Zdzisława Badochy ps. „Żelazny” z V Brygady 
Wileńskiej AK odbyła się w naszym gimnazjum 
23 maja 2016r..

 O godzinie 10.00 wszystkie klasy trzecie 
zebrały się w auli szkolnej. Odbył się tam 
wspaniały występ uczniów naszej szkoły. Jako 
pierwszy- absolwent naszego gimnazjum Jakub 
Różnicki z akompaniamentem grającej na 
gitarze Małgosi Wróbel. Kolejny zaśpiewał 
Maciej Toczek z grającym na akordeonie Barto-
szem Ruszkowskim pieśń pt. „Serce w plecaku”. 
Następnie miały miejsce prelekcje wygłoszone 
przez pana Ronalda Werelicha oraz profesora 
Karola Polejowskiego na temat Zdzisława  
Badochy.

 O godzinie 10.30 wszyscy uczniowie naszego 
gimnazjum wraz z nauczycielami udali się pod 
pomnik Matki Boskiej Królowej Korony Pol-
skiej. Odśpiewany został hymn Polski. Następ-
nie wysłuchaliśmy ciekawych przemówień prof. 
z IPN-u -Grzegorza Berenta, Kazimierza Sochy 
Borzestowskiego, wójta Gminy Sierakowice - 
Tadeusza Kobieli oraz dyrektora szkoły 
w Przodkowie Kazimierza Klasa. Po wystąpie-
niach wszyscy przewodniczący klas złożyli pod 
pomnikiem kwiaty w kolorach narodowych. 

 Ten dzień na długo pozostanie w mej pamię-
ci. Bardzo podziwiam wszystkich żołnierzy 
oddziałów partyzanckich za ich odwagę ,po-
święcenie i za to, że tak bardzo kochali ojczy-
znę, iż byli gotowi oddać za nią życie. To dzięki 
ich zaparciu żyję teraz w wolnym państwie. 

Kamila Młyńska IIIe

.
Wszystkie klasy trzecie zebrały się w auli, by 
wysłuchać prelekcji pana Ronalda Werelicha, 
który opowiedział nam o swoich przodkach.

Potem pan Karol Polejowski w skrócie przed-
stawił nam postać Zdzisława Badochy. Pokazał 
nam strój, w który najprawdopodobniej był 
ubrany ,,Żelazny’’, kiedy wchodził ze swym 
wojskiem do naszej miejscowości. Dowiedzieli-
śmy się, że prawdopodobnie była to godzina 
19.30, gdyż ludzie wtedy wychodzili z kościoła 
św. Marcina z nabożeństwa majowego.

Później o godzinie 10.45 wszyscy uczniowie 
gimnazjum wraz z nauczycielami i naszymi 
gośćmi przemaszerowali ulicami do pomnika 
Matki Boskiej Królowej Korony Polski. Tam 
odśpiewaliśmy hymn Polski, a potem wysłucha-

O żołnierzach niezłomnych
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liśmy przemowy pana Grzegorza 
Berenta, Kazimierza Sochy Borze-
stowskiego i Kazimierza Klasa –  
dyrektora szkoły w Przodkowie.  
Na koniec głos zabrał wójt naszej 
gminy pan Tadeusz Kobiela.

Potem przewodniczący klas 
w imieniu wszystkich uczniów 
złożyli hołd poległym żołnierzom, 
składając wiązanki pod pomni-
kiem. Wszyscy udali się  
do gimnazjum.

Za całą uroczystość możemy 
podziękować panu Sprędze, który 
zaangażował się w to święto. Przypo-
minało nam o naszych przodkach, 
którzy walczyli o Polskę. Dzięki nim 
nasz kraj jest wolny i nie wiemy,  
co to wojna.

Martyna Pobłocka IIIe
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Uczniowie naszego gimnazjum wybrali się do Londynu 
na wycieczkę zorganizowaną przez panią Grażynę 
Węsiorę 8 czerwca 2016 r . Aby dojechać na miejsce, 
musieliśmy przejechać przez Niemcy, Holandię, Belgię 
do Francji i Eurotunelem pod kanałem la Manche . Na 
miejsce jechaliśmy ok. 24 godziny. Po zakwaterowaniu 
i odświeżeniu się w Domu Harcerza ruszyliśmy zwie-
dzać miasto.

Spacer wzdłuż Tamizy rozpoczęliśmy od London 
Bridge, następnie odwiedziliśmy katedrę Southwark, 
teatr Szekspirowski , Galerię Tate Modern. Mostem 
Milenium Bridge przeszliśmy na drugą stronę rzeki ku 
katedrze St. Paul‘s. Wszystkie te obiekty oglądaliśmy 
z zewnątrz, a przewodnik w ciekawy i humorystyczny 
sposób o nich opowiadał. 

Kolejnego dnia londyńskim metrem, tak wielkim, że 
łatwo można było się w nim zgubić, udaliśmy się na 
zmianę warty pod pałacem Buckingham. Spotkaliśmy 
tam królową jadącą samochodem wraz z mężem Filipem. 
Spacerowaliśmy przez St. James Park pod gmach Opac-
twa Westminsterskiego oraz Domy Parlamentu wraz ze 
słynną wieżą zegarową i Big Benem. Ulicą Whitehall 
doszliśmy do Trafalger Square, mijając po drodze bramy 
stajni królewskich. Następnie autobusem udaliśmy się 
na Piccadilly Circus, Leicester Square i China Town. 

Na południu
Na wycieczce w Krakowie, Zakopanem oraz Wadowi-
cach byliśmy od 30 maja do 2 czerwca. Wyjechaliśmy 
z Sierakowic w poniedziałek w godzinach wieczornych. 
Na miejsce do Krakowa dojechaliśmy przed godziną 9 
rano, zwiedziliśmy stary rynek, Bramę Floriańską, 
byliśmy przy kościele mariackim. I oczywiście słynny 
Wawel i Smocza Jama. Było tam bardzo pięknie i gorąco, 
wszyscy zmęczeni pojechaliśmy do naszego hotelu, 
który był w miejscowości Murzasichle. 

Na miejsce dotarliśmy po 4 godzinach. Zakwaterowa-
liśmy się, zjedliśmy kolację i nie mieliśmy siły na nic. 
Drugiego dnia rano wyruszyliśmy do Zakopanego. 
Dotarliśmy na miejsce bardzo szybko. Tam wjechaliśmy 
na Gubałówkę, zjedliśmy, kupiliśmy pamiątki dla 
naszych rodzin i wyruszyliśmy dalej zwiedzać. Byliśmy 
na cmentarzu, gdzie został pochowany pan Makuszyń-
ski. Ten cmentarz mieści się na Pęksowym Brzysku, jest 
bardzo zaniedbany, ale zostali na nim pochowani 
zasłużeni ludzie. Następnie udaliśmy się na Krupówki, 
tam mieliśmy czas wolny, tak jak na Gubałówce, wszyscy 
poszli małymi grupkami. Ja z Agnieszką zjadłyśmy 
pierogi, i bardzo, ale to bardzo je polecamy. Na Guba-
łówce mieliśmy również piękną pogodę, ale spotkał nas 
grad, mimo to wszyscy byli zadowoleni. Czas był, aby 
wracać. Zjedliśmy obiadokolację i w końcu mogliśmy 
pójść na basen, który był w naszym hotelu. Wszyscy 
miło spędziliśmy czas, a natępnie do późnych godzin 
wieczornych rozgrywaliśmy mecze w siatkówkę. 

Dzień trzeci rozpoczęliśmy od śniadania, a potem 
wyruszyliśmy do Wadowic. Tam spotkała nas bardzo 
brzydka pogoda, ciągle padało. Zwiedziliśmy trochę 
Wadowice, a następnie dom Karola Wojtyły. Jest tam tak 
pięknie, że nie da się tego w ogóle opisać. Następnie 
poszliśmy na … kremówki ! Również było smacznie. 
Zrobiliśmy małe zakupy i wyruszyliśmy w drogę po-
wrotną. Wszyscy dojechaliśmy cali i zdrowi. 

Dziękujemy pani Jadwidze Grabowskiej i Wiesławie 
Kuchcie za zorganizowanie wycieczki, a pani Danucie 
Brzeskiej za opiekę nad nami . Wyczekujemy kolejnych 
udanych wycieczek :) 

Aleksandra Garska IIf
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Wycieczka do Londynu

W Londynie mijaliśmy wszędzie dużo czerwonych 
autobusów, które zakorkowały ulicę . Czwartego dnia 
udaliśmy się do Muzeum Historii Naturalnej, gdzie 
oglądaliśmy galerię ptaków, ssaków, dinozaurów oraz 
galerię ziemi . Następnie metrem pojechaliśmy na 
urodziny królowej, która stała na balkonie pałacu 
Buckingham z rodziną królewską. Potem odwiedziliśmy 
British Museum z mumiami i innymi zabytkami, takimi 
jak kryształowa czaszka lub posąg z wysp wielkanoc-
nych. W muzeum figur woskowych postacie wyglądały 
tak realistycznie, że łatwo było je pomylić z prawdziwy-
mi ludźmi.

Piątego dnia czekały nas kolejne atrakcje: przejazd 
Tower of London oraz mostem zwodzonym Tower 
Bridge. Rejs statkiem po Tamizie, karuzela London Eye, 
której jeden obrót trwał 30 minut i z góry można obej-
rzeć cały Londyn. Następnie metrem udaliśmy się do 
Greenwich, które znajduje się na południku „0”, był to 
ostatni punkt naszej wycieczki. 

Wyjazd był udany, mnóstwo atrakcji, pogoda dopisała. 
Wycieczka podobała się wszystkim uczestnikom. Podzię-
kowania dla organizatorów.

Radomir Skibiński Ih 
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Do rozgrywek przystąpiły Sierakowice i Szopa. Obie 
drużyny miały zmierzyć się z zadaniami stworzonymi 
przez gdańską komisję. Udaliśmy się na salę, w której 
uczniowie rozwiązywali zadania. Za każdą poprawną 
odpowiedź komisja przydzielała punkty. Zwyciężyły 
Sierakowice. Gimnazjaliści przystępowali do kolejnych 
rozgrywek. Niestety, w walce o finał z Puckiem ponieśli-
śmy klęskę. Poziom był wysoki. Rozstrzygnięcie turnieju 
odbyło się 28 kwietnia 2016 r. na Uniwersytecie Gdań-
skim. Organizatorzy przygotowali warsztaty edukacyjne. 
O godzinie 11 odbyły się pierwsze zajęcia multimedialne 
z panem Piotrem Szucą. Wykład odpowiadał na pytanie: 
,,Jak wyhodować dzieło sztuki?”. Pokazano nam, jak przy 
użyciu odpowiednich programów i wzorów można 

Od Sinatry do Presleya
Dnia 26 maja 2016 roku o godzinie 1600 w Zabytko-
wym Drewnianym Kościele w Sierakowicach miał 
miejsce koncert pod nazwą „Od Sinatry do Presleya”.

Wśród osób zaszczycających nas swoją obecnością byli: 
wójt gminy Sierakowice wraz z małżonką oraz pani 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach. 
Na scenie wystąpili niesamowici artyści: Anna i Romu-
ald Spychalscy oraz Mariusz Adam Ruta, którzy zapre-
zentowali utwory z lat 50-tych po lata 90-te legendar-
nego piosenkarza Elvisa Presleya. Nie zabrakło takich 
piosenek, jak: „Delilah”, „Quando Quando”, „Volare”, 

Pierwszy mecz matematyczny  
w naszym gimnazjum

„Love and Marriage”, „Always on my mind”, „Can’t help 
falling in love” oraz wiele innych. Najbardziej podobało 
mi się wykonanie utworu „Delilah” przez pana Mariu-
sza Adama Rutę. Podczas występów wszyscy dobrze się 
bawili i nikt się nie nudził. Fani Elvisa Presleya mieli 
możliwość zakupienia płyty z jego utworami w wykona-
niu państwa Spychalskich. Pani Anna Spychalska 
zaprosiła do tańca wójta gminy Sierakowice – pana 
Tadeusza Kobielę.

Byłam pod ogromnym wrażeniem wspaniałej aranża-
cji utworów. Miło spędziłam czas, podróżując do Włoch 
i wsłuchując się w piękny głos artystów. 

Agata Spręga Ie

swobodnie, według własnych upodobań, ewoluować 
obraz. Przyznano nam początkowo zdjęcie z kółkiem. Po 
dodaniu dowolnych cech charakterystycznych pojawiły 
się podobne ilustracje przypominające pierwsze kółko.

 Kolejne warsztaty odbyły się na wydziale MFI. Nosiły 
tytuł ,,Kropki, kreski i falki”. Dwie studentki uczyły nas 
pisma starożytnych Egipcjan oraz Majów. Rozwiązywa-
liśmy karty pracy oraz zbieraliśmy pochwały od pań za 
dobre maniery. Wreszcie cel naszej podróży! Finał 
wielkiego meczu matematycznego. Jednak okazało się, 
że organizacja zawiodła, ponieważ zabrakło miejsc 
i byliśmy zmuszeni wrócić do domu. Zdarza się nawet 
najlepszym.

Wiktoria Jereczek IIIi
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Bal absolwenta
16 czerwca 2016 r.
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W ramach projektu klas drugich z geografii „Ino nam 
się nie zgub” 3 czerwca 2016 r. mieliśmy okazję wziąć 
udział w imprezie na orientację w pobliskim lesie. 
Wyprawie przewodniczył Pan Bogdan, a opiekunką była 
Pani Marieta Konkol. Pogoda nam dopisywała, więc nic 
nie stało na przeszkodzie, by miło i efektywnie spędzić 
ten czas.

Przed wędrówką każdy z nas otrzymał mapę oraz 
kompas magnetyczny. Do lasu weszliśmy całkiem „zielo-
ni” - niewiele wiedzieliśmy o tym, co oznaczają poszcze-
gólne symbole na mapie i co przedstawiają na danym 
terenie. Na początku prowadził nas doświadczony w tej 
dziedzinie Pan Bogdan, lecz później przekazał nam 

Marsz na orientację 
Ino nam się nie zgub

swoje stery i każdy po kolei mógł iść przodem, prowa-
dząc grupę do wyznaczonego punktu. Nie mogło 
zabraknąć małego zejścia z trasy, ale jak brzmiały słowa 
pocieszenia od Pana Bogdana: „Czasem trzeba się zgubić, 
żeby później znaleźć drogę powrotną”. Poza ugryzienia-
mi komarów (których niestety nie przewidzieliśmy), 
brudnymi po kolana spodniami i dziwnymi znaleziska-
mi, nauczyliśmy się kilku bardzo istotnych rzeczy: 
używania mapy jako źródła informacji, zasad orientacji 
w terenie i opracowywania trasy marszu.

Zajęcia z projektu rozwijały nie tylko nasze zaintere-
sowania podróżnicze, ale i dzięki nim nie ma obawy, że 
kiedyś zgubimy się w lesie

Kinga Lehmann IIg 


