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Dzień Języków Obcych odbył się w naszej szkole  28 
października. Klasy trzecie wczuły się w klimat krajów 
anglojęzycznych. Ich zadaniem było nauczyć się do 
quizu, zaśpiewać piosenkę, ubrać się w ich stroje z dane-
go kraju i odpowiadać na zadane pytania.

Po krótkim wstępie prowadzących  odbył się quiz, 
który rozwiązywali trzej przedstawiciele z każdej klasy. 
W trakcie testu sprawdzającego wiedzę – znajomość  
języka angielskiego – reprezentanci klas zaśpiewali 
piosenkę w tym języku. Na szczególną uwagę zasługują 
przedstawicielki klasy IIIc i IIIe, gdyż włożyły w swój 
utwór dużo wysiłku i w akompaniowały sobie na instru-
mentach. Następnie uczniowie zaprezentowali swoje 
ubiory, a jury, w którego skład wchodzili: pani Anita 
Szczypior, pani Grażyna Węsiora i pan Tomasz Ziemann,  

Dzień Języków



3

przyznawało  im punkty. Potem odbyła się część, w któ-
rej reprezentanci klas  odpowiadali  na pytania po 
angielsku lub je tworzyli.

Pod koniec testy zostały sprawdzone i nastąpiło 
podsumowanie wszystkich punktów. Pierwsze miejsce 
zajęła klasa IIId, drugie – IIIe, a trzecie – IIIa. To spotka-
nie wywołało w nas dużo emocji.

Wiktoria Czaja IIIc

.

Klasy pierwsze prezentowały kraje angielskojęzyczne: 
Kanadę, Irlandię, Szkocję, Anglię. Wykonywały zadania 
związane z językiem angielskim- zagadki i pytania 
dotyczące historii niektórych krajów. Pierwsze miejsce 
zajęła Ia, drugie – Ig, a trzecie – Id, I e, I f.

Podobały nam się ciekawe przebrania, a szczególnie 
szkockie spódniczki, w które 
byli przebrani chłopcy. Ucznio-
wie z widowni również mogli 
odpowiadać na pytania. Podzi-
wialiśmy występy śpiewających 
kolegów. Według mnie było to 
ciekawe, bo każdy mógł się 
wykazać, jak potrafi mówić po 
angielsku.

 Zuzanna Kreft Id

.

Klasy drugie prezentowały 
znajomość języka francuskiego 
lub niemieckiego, w zależności 
od tego,  jakiego języka się uczą. 
Z każdej klasy były wyznaczone 
trzy osoby, które musiały roz-

wiązać quiz w pięć minut. W tym czasie wszystkie klasy 
po kolei miały zaprezentować piosenkę w danym języku.
Za każdą kategorię zadań jury przyznawało punkty.

Moja klasa II b zaprezentowała Francję. Koleżanki, 
które rozwiązywały quiz, przebrały się za Charliego 
Chaplina, Papę Smerfa i francuską piosenkarkę Indilę.  
Reszta klasy miała na sobie się w barwy Francji.  
Ja z dwiema dziewczynami zajmowałyśmy się malowa-
niem twarzy. Nasze koleżanki zaśpiewały piosenkę 
,,Love story” Indilii.

W języku francuskim I miejsce zajęła klasa IIb i IId, 
drugie miejsce  IIg, a trzecie – IIh. W języku niemieckim 
pierwsze miejsce  IIe, drugie –  IIf i IIc, trzecie – IIa.

Ten dzień był bardzo miły i wspominam go bardzo 
dobrze.

Agnieszka Skrzypkowska IIb
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radni, proboszczowie naszych parafii, nauczyciele ze 
szkoły św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu na Litwie, 
przedstawiciele Kuratorium w Gdańsku i Żandarmerii 
Wojskowej z Elbląga, przedstawiciele Związku Piłsud-
czyków z Kartuz oraz uczniowie szkoły podstawowej 
w Bączu.

Po odśpiewaniu Hymnu Polski  przemówienie wygło-
sił  pan dyrektor oraz został odczytany Apel Poległych 
przeprowadzony przez harcerzy z naszej szkoły pod 

10 listopada po raz szesnasty obchodziliśmy w naszym 
gimnazjum Dzień Niepodległości. W  święcie brało 
udział wielu gości, wszyscy uczniowie szkoły oraz 
nauczyciele. Na początku odbył się apel. Podczas niego 
uczniowie klas pierwszych zostali pasowani przez 
dyrektora. W czasie uroczystości wysłuchaliśmy też 
kilku przemówień oraz piosenek w wykonaniu szkolne-
go chóru. Kolejną częścią Święta Szkoły był Konkurs 
Historyczny o Puchar Dyrektora Gimnazjum. Składały 
się na niego: test wiedzy z historii z lat 1794–1935, 
wykonanie pieśni, musztra w 11 osobowym pułku oraz 
bieg z rannym legionistą. 

Pierwsze miejsce zajęła klasa IIIe. Na koniec ucznio-
wie mogli wziąć udział w pokazach Żandarmerii Woj-
skowej z Elbląga. Moim zdaniem był to bardzo ciekawy 
dzień. Mam nadzieję, że kiedyś będę jeszcze mogła 
uczestniczyć w podobnej uroczystości.

Joanna Cyman IIId

.

Święto szkoły jak zwykle miało miejsce w uroczystą 
wigilię Święta Niepodległości. Na tę uroczystość przyby-
li zaproszeni goście, m.in. wójt gminy, starosta kartuski, 

Święto szkoły



5

dowództwem pana Witolda Sildatka. Po tym 
głos zabrali goście. W kolejnej części święta 
zostali pasowani uczniowie klas pierwszych. 
Trzecią część uroczystości rozpoczął konkurs  
historii z okresu 1794–1935. Kolejne konku-
rencje, w których rywalizowali uczniowie 
klas trzecich, to musztra, bieg z rannym 
legionistą oraz wykonanie pieśni legionowej. 
Uczniowie już od dwóch miesięcy sumiennie 
przygotowywali się, aby wypaść jak najlepiej. 
Poświęcili na to wiele starań i czasu. Walka 
była zacięta, bo każdy chciał wygrać. Nagro-
dą zaś był dwudniowy wyjazd do Warszawy. 
Zwycięzcą została klasa IIIe, drugie miejsce 
zajęła klasa IIIc, a po dogrywce na trzecim 
miejscu uplasowała się klasa IIIa.

   Dominika  Teclaf  IIId

.

Wywiad z Jolantą  Driukienė –  
panią dyrektor gimnazjum  
im. Stanisława Kostki w Podbrzeziu na Litwie

Jakie miejsca w pobliżu Podbrzezia są związane 
z Józefem Piłsudskim?

Niedaleko leży miejscowość Pikieliszki, gdzie znajdu-
je dworek Piłsudskiego, w którym lubił spędzać lato. 
Dalej jest Zułów, tam urodził się i wychował Wasz 
patron, no i oczywiście Wilno, gdzie pochowane jest 
serce i matka Piłsudskiego.

Czy  w Waszej szkole wszystkie lekcje prowadzo-
ne są po polsku?

Tak, wszystkie, oprócz angielskiego i litewskiego.
Jak  obchodzicie święto niepodległości?
Odbywa się uroczysta akademia i odwiedzamy serce 

marszałka oraz udajemy się na  cmentarz w Glincisz-
kach, gdzie została pochowana ludność pochodzenia 

polskiego zamordowana w 1945 r przez ówczesne 
władze.

Czyli polska kultura i polska tradycja jest Wam  
bliska?

Tak. Najbliższa, jedyna, ponieważ uważamy się za 
Polaków mieszkających na Litwie, a nie Litwinów.

Czy do polskich szkół na Litwie chodzą tylko 
dzieci polskie?

Różnie to bywa, ale głównie to są Polacy.
 Czy na Litwie jest dużo polskich szkół?
 Tak, w obwodzie wileńskim jest ich ok. 20, a w sa-

mym Wilnie ok.6 i są to duże gimnazja, takie jak np. 
Adama Mickiewicza czy Jana Pawła II. Już same nazwy 
świadczą, że są to szkoły polskie.

Czy w polskich szkołach na Litwie uczy się histo-
rii Polski czy Litwy?

Uczymy historii Litwy. Chociaż ta historia jest nie-
malże taka sama, to jednak uczymy historii Litwy, 
W niektórych szkołach funkcjonuje jednak koło historii 
Polski.

 Czy w Waszej szkole uczniowie również noszą 
mundurki?

Tak, już od 6 lat.
 Uczniowie między sobą rozmawiają po polsku 

czy po litewsku?
Po polsku, nawet z uczniami ze szkoły litewskiej 

rozmawiają po polsku, ponieważ większość mieszkań-
ców Podbrzezia to Polacy.

 Czy chciałaby pani przekazać coś uczniom naszej 
szkoły?

Chciałabym przede wszystkim życzyć sukcesów we 
wszystkim, w nauce, jak najlepszych wyników w pozna-
waniu naszej wspólnej historii pełnej głębi. Wszystkiego 
najlepszego!

Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy uczniów 
oraz nauczycieli Waszej szkoły.

Rozmawiała Kornelia Klejna IIIc
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W dniach 28, 29 oraz 30 listopada, gdy drugie i trzecie 
klasy pisały próbne testy, pierwszoklasiści mieli inne 
zajęcia.

Pierwszego dnia odpowiadaliśmy na dwa pytania na 
temat HIV i AIDS. Mieliśmy to przedstawić w formie 
plastycznej na plakacie. Gdy już wszystkie klasy wyko-

Klasy pierwsze  
w ostatnich dniach listopada

nały zadania, to musiały je zaprezentować  w auli. 
Uznaliśmy, że naszą klasę będzie reprezentować nasz 
przewodniczący, czyli Tobiasz Wenta. Po  podsumowa-
niu doszliśmy do wniosku, że mieliśmy naprawdę łatwe 
zadania w porównaniu do innych klas. 

Drugiego dnia były zajęcia sportowe. Musieliśmy m.in. 
przebiec od jednego pachołka do drugiego, zrobić 
nożyce oraz zaprezentować,,bieg z przysiadami”. Oczy-
wiście, wszystko było na czas.

Natomiast trzeciego i ostatniego dnia wszystkie klasy 
pierwsze grały w zbijaka. Nasza klasa zajęła 5 miejsce. 
I wcale się nie zdziwiliśmy, bo zawsze mieliśmy ostatnie.

Uważam, że te trzy dni były bardzo fajne, ponieważ 
dowiedzieliśmy się więcej o niebezpieczeństwach 
związanych z hiv i aids oraz poćwiczyliśmy trochę 
więcej niż zazwyczaj. 

Maria Labuda klasa Id
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We wtorek 15 listopada 
2016 roku w Filharmonii 
Bałtyckiej na Ołowiance 
w Gdańsku reprezentowa-
liśmy Gminę Sierakowice 
w Finale Głównym Kon-
kursu „Odkrywamy 
Talenty na Pomorzu”. Do 
finału zakwalifikował się 
duet z naszej szkoły: 
Paulina Górlikowska – 
śpiew i Małgorzata Wróbel 

– gitara i śpiew. 
„Jestem przy Twoim boku, huśtając się na deszczu, 

nucąc melodie...” brzmi fragment pięknej piosenki 
angielskiej „I wouldn’t mind” amerykańskiej grupy 
popowej „He is we”, którą dziewczyny wykonały w dwu-
głosowym duecie, z akompaniamentem gitary.

Konkurs finałowy w Filharmonii Bałtyckiej to impre-
za wysokiej rangi, w której uczestniczą najbardziej 
utalentowani reprezentanci gmin z całego Pomorza. 
Uczestnicy muszą przejść przez dwa etapy  eliminacji. 
W Finale Głównym VII edycji wzięło udział 20 młodych 
osób ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponad-
gimnazjalnych oraz szkół wyższych.

Imprezę prowadził znany prezenter telewizyjny – Sła-
womir Siezieniewski.

W jury konkursu zasiedli: Roman Liebrecht – pomysło-
dawca konkursu, dr Adriana Frączek – tancerka, Dzie-
kan Wydziału Nauk Społecznych Gdańskiej Wyższej 
Szkoły Humanistycznej, Anna 
Wilska – artystka, malarka, Jaro-
sław Jakimowicz – znany aktor 
z Warszawy („Młode wilki”, „Tato”, 

„Hotel 52”), Maciej Kosycarz –  
fotoreporter, dziennikarz Daniel 
Hucik – znany z II edycji „Master 
Chief”, Piotr Myszka – olimpijczyk, 
żeglarz, złoty medalista Mi-
strzostw Świata 2016 .

Dzień w Filharmonii Bałtyckiej 
zaczęliśmy od wspólnej próby 
z nagłośnieniem. Wrażenie impo-
nujące... Atmosfera już od czasu 
trwania próby była wyjątkowa.

W konkursie prezentowano 
rozmaite talenty: taniec towarzy-
ski, taniec współczesny, grę na 
instrumentach (akordeon, gitara 
klasyczna, perkusja, gitara baso-
wa), śpiew. Występ każdego 

z dwudziestu uczestników 
był  zachwycający i niepo-
wtarzalny. 

Po próbach nadszedł 
czas na koncert finałowy. 
Wyjątkowy nastrój dodat-
kowo wprowadził prowa-
dzący – pan Sławomir 
Siezieniewski, który 
ciepło zapowiadał wystę-
py uczestników konkursu.

Na widowni filharmo-
nii zasiedli zaproszeni goście, wśród których znalazł się 
również Marszałek Województwa Pomorskiego pan 
Mieczysław Struk wraz ze swoim zastępcą. Gminy 
reprezentowali wójtowie oraz starostowie z Pomorza, 
którzy kibicowali swoim reprezentantom.

Po zakończonych prezentacjach mogliśmy wysłuchać 
koncertu ubiegłorocznej finalistki oraz obejrzeć występ 
z piłką – Freestyle w wykonaniu zwycięzcy VI edycji 
konkursu.

Na koniec ogłoszono wyniki VII edycji. W każdej 
kategorii wiekowej przyznano pierwsze miejsca. Nie 
przyznaje się już tradycyjnie kolejnych miejsc, ale 
czasem uczestnicy otrzymują wyróżnienia. Nasz występ 
Jury Konkursu nagrodziło wyróżnieniem, z czego 
jesteśmy bardzo dumne.

Wśród wielu gmin pomorskich nasza – Gmina Siera-
kowice i nasze  Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego 
w Sierakowicach zaistniały w Finale Głównym Konkur-

su Odkrywamy Talenty na 
Pomorzu w Filharmonii Bałtyc-
kiej na Ołowiance w Gdańsku. 

„Cieszmy się tą kategorią, dopóki 
jeszcze jest...” tak o kategorii 

„gimnazjum” powiedział pan 
Sławomir Siezieniewski, zapo-
wiadając występy  uczestników 
w tej kategorii. 

Dzień pełen wrażeń w filhar-
monii zakończyliśmy tortem, 
którym tradycyjnie organizato-
rzy częstują na koniec  uczestni-
ków oraz gości. Smakował 

„bosko”, wszak niezbyt często 
jadamy takie rarytasy w filhar-
monii…

Gratulujemy Paulinie i Gosi 
oraz Ich Rodzicom                                                                                             

Opiekun – 
Wioletta Kuczkowska                                                                                                                                       

VII edycja Konkursu  
„Odkrywamy Talenty na Pomorzu”
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