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Na odejœcie zimy

Walentynki
14 lutego - to dzieñ, na który czekaj¹ wszyscy z
niecierpliwoœci¹, starsi i m³odsi. W³aœnie wtedy
mo¿emy okazaæ sympatiê wobec drugiej osoby.
Odwa¿ni mog¹ powiedzieæ to wprost, a ci troszkê
nieœmiali - wys³aæ kartkê walentynkow¹. Taka
mo¿liwoœæ by³a równie¿ w naszej szkole. Wrzucaliœmy je do skrzynki, która znajdowa³a siê na stoliku
dy¿urnych, a we wtorek uczniowie roznosili je do
adresatów.
Mieliœmy tak¿e okazjê zobaczyæ przedstawienie pt.
,,Byæ sob¹”. Wszyscy bohaterowie grali jak na
prawdziwych aktorów przysta³o. Byliœmy pod
wra¿eniem. Na scenie panowa³a radosna atmosfera.
Kasia Itrich( przebrana za ch³opaka) popisa³a siê
swoimi umiejêtnoœciami wokalnymi, a Ben Reclaf –
tanecznymi. Wiêkszoœæ dziewczyn twierdzi, ¿e rusza³
siê jak prawdziwy macho. Ogromne wra¿enie na
publicznoœci zrobi³ nasz Karol Damps. Gdy pojawi³
siê na scenie, publicznoœæ parsknê³a œmiechem. Nikt
siê nie spodziewa³, ¿e Karol bêdzie gra³ dziewczynê.
Byliœmy zaskoczeni, ale Karol, jak to Karol, lubi nas
rozœmieszaæ swoimi oryginalnymi pomys³ami.
Wygl¹da³ jak prawdziwa panienka. Nie dziwmy siê
tak¿e, ¿e wielu ch³opaków tu¿ po zakoñczeniu
przedstawienia chcia³o siê z nim umawiaæ. Na g³owie
mia³ br¹zow¹ perukê, do tego obcis³¹ bluzkê,
spódniczkê oraz podkolanówki w paski, które
podkreœla³y jego zgrabne nogi. Bardzo czêsto by³
obiektem zainteresowania fotografów, czego wiele
dziewczyn mu zazdroœci³o. Jest bardzo skromny i
unika aparatu jak diabe³ œwiêconej wody, dlatego te¿
zas³ania³ siê rêkoma. Dla niego, jak sam mówi, by³a

to œwietna zabawa. Podziwiamy go za odwagê i
wielki talent aktorski. Wszyscy grali rewelacyjnie, co
nas strasznie cieszy. ¯yczymy dalszych sukcesów!
Ciekawe, jak¹ niespodziankê przygotowuj¹ dla nas za
rok? Czekamy z niecierpliwoœci¹.
Zadawaliœmy równie¿ pytania,na tematy, które nas
bardzo ciekawi¹. Interesowa³o nas, jakie dziewczyny
podobaj¹ siê ch³opakom i odwrotnie. Odpowiedzi
ch³opaków by³y przeró¿ne. Jedni wol¹ dziewczyny
spokojne, wra¿liwe, skromnie ubrane. Dla niektórych
liczy siê tylko to, ¿eby by³a ³adna, a jeszcze inni wysportowane, sympatyczne
i z charakterem.
Dziewczynom podobaj¹ siê ch³opcy, którzy nie
popisuj¹ siê, nie pij¹, nie pal¹, nie kln¹, w miarê
inteligentni, zaradni.Wa¿ne jest, aby troszczyli siê o

2

Walentynkowe wierszyki
Na górze ró¿e, na dole topole,
Tylko dla Ciebie siedzê w tej szkole.
dziewczynê. Co do wygl¹du, pada³y przeró¿ne
odpowiedzi: wysoki, blondyn, niski, szczup³y, brunet
itd.
Podsumowuj¹c walentynkowe rozwa¿ania: ka¿dy
znajdzie coœ dla siebie, tylko trzeba umieæ szukaæ...
Martyna Konkel I i
i Cezary Andryskowski kl. III f

Spójrz, kochanie, ile gwiazd na niebie!
Ty je kochasz wszystkie, a ja tylko Ciebie.
Tak Ciê kocham, tak Ciê lubiê,
¿e za Tob¹ buty gubiê.
Kocham Ciê jak powietrze,
jak dziurê w starym swetrze,
jak drzewo na polanie.
Po prostu kocham Ciê, kochanie.
Wybra³a Magdalena Grzenkowicz
Dyskoteka walentynkowa
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Turniej siatkówki
Dnia 23 stycznia szkolna reprezetacja pi³ki siatkowej wyjecha³a na turniej do Gowidlina. Pierwszy
mecz rozegrali ch³opcy z Sierakowic
i
Gowidlina. Zakoñczy³ siê wynikiem 2:1 dla
gospodarzy. Byliœmy rozczarowani, bo wszyscy
myœleli, ¿e nasi ,,mistrzowie” wygraj¹. Nawet pani
Wioleta Kuchta zaczê³a tañczyæ, ¿eby rozbawiæ
salê. Drugi mecz z Kamienic¹ Królewsk¹ uda³o
nam sie wygraæ 2:0, co da³o w klasyfikacji
ogólnej drugie miejsce.
Natomiast dziewczyny spokojnie i optymistycznie wygra³y dwa mecze, które nie byly
³atwe: 2:0 z Gowidlinem i tyle samo z Kamienic¹
Królewsk¹. Przez ca³y czas drêczy³a nas
niepewnoœæ, bo do koñca nie by³o wiadomo, kto
wygra. Jednak nasze piêkne dziewczyny nie
podda³y siê i zdoby³y wymarzone pierwsze
miejsce na podium.
Z ca³ego serca ¿yczymy dalszych sukcesów i
zdobywania coraz wiêkszych umiejêtnoœci w
tej dyscyplinie.
Angelika Cirocka

Sport w szkole
W naszym gimnazjum odbywaj¹ siê co jakiœ
czas rozgrywki sportowe z innymi
szko³ami.W ostatnim czasie by³y to:
Gimnazjada m³odzie¿y szkolnej w dniach 6-7
marca 2006,w ramach której odby³ siê
powiatowy turniej siatkówki ch³opców oraz
powiatowy turniej koszykówki dziewcz¹t. W
tych rozgrywkach wziê³o udzia³
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dru¿yn ch³opców
i 3 dru¿yny
dziewcz¹t:
z Szymbarku,
¯ukowa i Sierakowic.
Pierwszego
dnia rozegrano
mecze siatkówki, drugiego
zaœ - koszykówki. W
ostatecznej klasyfikacji
wygra³y dziewczyny z
naszego gimnazjum.
Kolejna dru¿yna - z
¯ukowa i nastêpnie
dru¿yna z Szymbarka.
Kilka dni wczeœniej
odby³ siê mecz dziewczyn
z Sierakowic i Chmielna.
Przebiega³ bardzo ekscytuj¹co, gdy¿ do koñca

rywalizacja by³a bardzo zaciêta. W pi¹tym secie
nasza reprezentacja przegrywa³a 14:9 (wyniki w
setach 2:2), lecz nast¹pi³a cudowna przemiana i nasze
kole¿anki wygra³y 17:15.
Jak widaæ, w szkole liczy siê nie tylko nauka,
mamy tak¿e wiele emocji sportowych i widowisk
szkolnych. Nied³ugo pierwszy dzieñ wiosny - to te¿
czas rozrywki w szkole.
Mam nadziejê, ¿e nasi koledzy i kole¿anki dalej
bêdê odnosiæ sukcesy w rozgrywkach sportowych,
czego im ¿yczê.
Maciej Fularczyk 4

Przed wyborem szko³y
Dnia 21 marca 2006r. korzystaj¹c z Dni Otwartych
wybraliœmy siê na wycieczkê po szko³ach ponadgimnazjalnych w Kartuzach.
Bardzo mi³o przyjêto nas w Zespole Szkó³ Technicznych na ul.Mœciwoja II. Uczniowie oprowadzili
nas po szkole. Dowiedzieliœmy siê, ¿e mo¿na kszta³ciæ
siê tam w wielu zawodach, np. handlowiec, fryzjer, a
tak¿e odbywaæ praktyki.
Nastêpn¹ szko³¹, któr¹ odwiedziliœmy, by³ Zespó³
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 2 na Osiedlu Wybickiego. Mo¿na tam uczyæ siê w liceum ogólnokszta³c¹cym, a tak¿e w liceum profilowanym o profilu
socjalnym i us³ugowo-gospodarczym. Szko³a przedstawia siê okazale: s¹ tam nowoczesne pracownie
komputerowe, sala gimnastyczna, sto³ówka i
kawiarenka. Niestety, zostaliœmy niemi³o przyjêci
przez tamtejszych uczniów, którzy wydawali siê
niekulturalni, a wrêcz wulgarni.
Kolejn¹ szko³¹, któr¹ odwiedziliœmy, by³a szko³a
przy ul. Klasztornej. Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Hieronima Derdowskiego przygotowuje m³odzie¿ do
egzaminu dojrza³oœci, by w przysz³oœci kontynuowaæ
naukê na studiach wy¿szych. Mi³a atmosfera,
przyjaŸni profesorowie, kulturalna m³odzie¿ - to atuty
tej szko³y.Czuliœmy siê tam serdecznie przyjêci.
PóŸniej pojechaliœmy do Zespo³u Szkó³ Zawodowych
i Ogólnokszta³c¹cych na Wzgórzu Wolnoœci.
Znajduj¹ siê tam: Technikum Ekonomiczne, Liceum
Ogólnokszta³c¹ce i Szko³a Zawodowa. Szko³a jest
nowoczesna i przestronna, a uczniowie w miarê
przystêpni i mili.
Ostatni¹ szko³¹, któr¹ odwiedziliœmy, by³ Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach.
Stwierdziliœmy, ¿e szko³a jest nowoczesna, a w
przysz³oœci planuje siê budowê hali gimnastycznej.
Mo¿na uczyæ siê tam w liceum ogólnokszta³c¹cym
lub liceum profilowanym o profilu ekonomiczno-

administracyjnym oraz w Technikum Agrobiznesu,
¯ywienia i Gospodarstwa Domowego. W szkole tej
mo¿na tak¿e zdobyæ zawód, np. cukiernika, elektryka,
piekarza, murarza.
Ogólnie wróciliœmy zadowoleni, pe³ni wra¿eñ.
Zdaliœmy sobie sprawê, ¿e nied³ugo nadejdzie pora,
by zdecydowaæ siê na wybór nowej szko³y.
Monika Kurs i Beata Peta III a

Ja wam poka¿ê
„Ja wam poka¿ê” to druga czêœæ „Nigdy w ¿yciu”.
To ekranizacja kolejnej powieœci Katarzyny Grocholi.
Tym razem Judyta (Gra¿yna Wolszczak) i Adam (
Pawe³ Del¹g) zamierzaj¹ siê pobraæ. Nie jest to jednak
³atwe, bo na drodze staje im córka Judyty Tosia (
Maria Nikliñska), która w³aœnie prze¿ywa burzê
hormonów i nie mo¿e znieœæ przysz³ego ojczyma.
Robi wszystko, ¿eby zniszczyæ plany matki, anga¿uje
w to równie¿ swojego ojca (Cezary Pazura). Adam
tymczasem dostaje stypendium zagraniczne i
postanawia wyjechaæ. Judycie wszystko wali siê na
g³owê. Nie mo¿e poradziæ sobie z têsknot¹, córk¹,
rodz¹cymi siê podejrzeniami i prac¹, w której na
ka¿dym kroku ktoœ jej wmawia, ¿e jest za stara na
ma³¿eñstwo. Historia ta jednak koñczy siê œlubem
zakochanych.
Film oryginalnie wyre¿yserowany, chocia¿ naszym
zdaniem niepotrzebne zmieniono odtwórców
g³ównych ról. Niestety, momentami trudno siê po³apaæ,
co tak naprawdê dzieje siê na ekranie. Ale któ¿ siê
oprze komedii romantycznej? Chyba nikt z nas. Do
tego jeszcze sprytnie wpleciona towarzysz¹ca akcji
muzyka wprowadza nas w walentynkowy nastrój. Film
zrobi³ na nas dobre wra¿enie, warty by³ poœwiêcenia
1,5 godziny, bo tyle w³aœnie trwa³.
Lucyna Ja¿d¿ewska i Katarzyna Furman

Krzy¿ówka
Do diagramu wpisz nazwiska nauczycieli
naszego gimnazjum:
1. Œpiewa³a przy o³tarzu papieskim.
2. Tanecznym krokiem zmierza ku zwyciêstwu siatkarek.
3. Administrator strony naszego gimnazjum.
4. M³ody koszykarz i nowy nauczyciel.
5. Wielbiciel marchewek.
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Oprac. Kamila Wróblewska
i Sabina Bladowska
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Wiosna!
Ten dzieñ zacz¹³ siê inaczej. Ju¿ sam poranek by³
zakrêcony. Sz³am do szko³y w dwóch ró¿nych
skarpetkach i zielonych w³osach na g³owie. Szko³a
by³a pe³na dziwnych, pstrokatych zombi. Pierwsze
trzy godziny lekcji wlok³y siê nieznoœnie.
Nareszcie zaczê³y siê ,,uroczystoœci”. Tê pokrêcon¹ imprezê prowadzi³a Ilona Wiœniewska. Wesz³am na salê, usiad³am na swoim miejscu i zaczê³o
siê...

Swoj¹ dzia³alnoœæ rozpocz¹³ wspania³y wiosenny
salon kosmetyczny. Podczas gdy niektórzy uczniowie
korzystali z jego us³ug, inni przygl¹dali siê
konkurencjom klas drugich. Musieli oni walczyæ z
sokiem z cytryny, z hulajnogami, ¿ar³ocznymi
materacami, pokrêconymi krzy¿ówkami, wielkimi
pi³kami i strasznymi workami. Po nich wyst¹pili
uczestnicy minilisty. Wygra³y dziewczyny z klasy If i
piosenka grupy Blog 27 - ,,Uh la la la” .
Ale to nie wszystko! Klasy pierwsze te¿ nie mia³y
³atwo. Zmagali siê z materacami, kijami, pi³eczkami i
p³otkami. Po meczu nauczyciele contra II a (
zakoñczonym wygran¹ nauczycieli) wszyscy razem
budziliœmy wiosnê. Musia³a nas us³yszeæ, nawet je¿eli
zima przed³u¿y³a swoj¹ wizê.
Karolina M³yñska Ig
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Wszyscy na pewno ze zniecierpliwieniem czekaj¹ na odejœcie
d³ugiej i mroŸnej zimy i powrót
ciep³ych letnich dni.
Tak¿e nasi gimnazjaliœci z
utêsknieniem wyczekiwali
wiosny, a kiedy ju¿ nadesz³a,
postanowili powitaæ j¹ hucznie.
Dla jej uczczenia zorganizowano
wiele konkursów i zabaw, które
przygotowa³a i prowadzi³a klasa
II c.
Przez pierwsze trzy godziny
lekcyjne komisja w sk³adzie:
Marta Kwiecieñ, Angelika
Cirocka, Wojciech Grzenkowicz,
Szymon Bigus wybiera³a miss i
mistera wiosny 2006. Ostatecznie
zostali nimi: Katarzyna Wroñska
z klasy IIE i Mateusz Kuczkowski IIC.
Nastêpn¹ atrakcj¹ przygotowan¹ przez uczniów klasy IIc
by³y konkurencje wiosennosportowe przeznaczone dla klas I
i II. W klasach pierwszych
kolejne miejsca zajmowa³y: I
miejsce - Ig, II miejsce - Ia, III
miejsce - Ii.
Natomiast w klasach II
triumfowa³y kolejno: I miejsce IId, II miejsce - IIe i IIf. Oprócz
tego dla chêtnych uczniów by³
otwarty Wiosenny Salon
Kosmetyczny, w którym robiono
wiosenne makija¿e zarówno dla
dziewcz¹t, jak i ch³opców. W
przerwach pomiêdzy konkurencjami sportowymi wystêpowa³y
grupy dziewcz¹t, które bra³y
udzia³ w ,,Castingu dla utalentowanej muzycznie m³odzie¿y’’.
Zwyciêzcami przegl¹du okaza³y
siê dziewczêta z klasy If , które
zaprezentowa³y piosenkê” U la
la la „
Kolejne miejsca zajê³y: II
miejsce - Ij z piosenk¹ „ Mogê
wszystko”
III miejsce - Ie z piosenk¹
„Wyginam œmia³o cia³o.”

(dokoñczenie na nastêpnej stronie)
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Przedostatnim punktem harmonogramu dnia by³ mecz pi³ki no¿nej
nauczycieli z klas¹ IIa . Zespó³ nauczycieli sk³ada³ siê z : ksiêdza Dariusza Knuta, pana. Dariusza Kolki, pana
£ukasza Nieleszczuka, pana Rajmunda
Sprêgi, pana Jeremiego Stêpiñskiego,
pana Tadeusza W¹sowskiego. Sk³ad
klasy IIa - wszyscy ch³opcy. Mecz by³
sêdziowany przez dyrektora Krzysztofa Andryskowskiego i ostatecznie
wygrali nauczyciele wynikiem 8:4.
Na koniec wszyscy razem krzyczeliœmy przez jedn¹ minutê „WIOSNA” .
Mamy nadziejê, ¿e wiosna nas us³ysza³a i szybko do nas zawita. Oczywiœcie
serdeczne dziêki dla Ilony Wiœniewskiej z klasy IIc i jej pomocniczek
Pauliny Mróz i Martyny Komkowskiej,
które prowadzi³y dla nas tê imprezê.
Jaros³aw Damps
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VIII Ogólnopolskie Spotkania
Podró¿ników, ¯eglarzy i Alpinistów
W pi¹tek 17 marca wraz z pani¹ Ann¹ Andryskowsk¹ i pani¹ Ew¹ Gliñsk¹ pojechaliœmy na
ogólnopolskie spotkania podró¿ników do Gdyni.
Z zapartym tchem s³uchaliœmy opowieœci osób,
które zdecydowa³y siê na wyprawê w nieznane w
niecodzienny sposób.
Pierwsza prezentacja by³a zatytu³owana „Cinquecento do Pakistanu i Kaszmiru”. Para podró¿ników
w ci¹gu 58 dni pokona³a 27 tysiêcy kilometrów w
trudnych warunkach drogowych i atmosferycznych,
przez kraje ca³kowicie odmienne kulturowo,
samochodem typowo miejskim. Okazuje siê, i¿
mentalnoœæ ludzi Wschodu jest ca³kowicie odmienna
od naszej. Ludzie s¹ bardziej otwarci, sympatyczni.
Staraj¹ siê nawi¹zaæ niæ sympatii pomiêdzy nimi a
turystami.
Nastêpnie o swoich woja¿ach opowiedzia³ nam
Daniel Klawczyñski, który niezmordowanie przebywa³ dalekie zak¹tki Syberii, docieraj¹c w koñcu do
Norylska. Miasto to nale¿y do najbardziej wysuniêtych na pó³noc aglomeracji na Ziemi. Obecnie
Norylsk jest zamkniêty dla cudzoziemców. Podró¿nik
uzna³ jednak, ¿e warto poznaæ, jak siê ¿yje w jednym
z najzimniejszych miast œwiata.Przekona³ siê, ¿e
zachowania ludzi nieporównywalnie ró¿ni¹ siê od
naszych. Przyk³adem mo¿e byæ to, i¿ kilkuletnie
dzieci je¿d¿¹ rowerkiem w temperaturze dochodz¹cej
do minus dwudziestu stopni!
O wp³ywach perskich w kulturze Suahili opowiedzia³a nam Aleksandra Szymczyk. Pomys³ wyjazdu
by³ wynikiem pasji dwóch studentek orientalistyki,
którym teoria nigdy nie wystarcza. Postanowi³y one
wybraæ siê do Kenii i Tanzanii, by zweryfikowaæ tam

ksi¹¿kow¹ wiedzê na temat wp³ywów perskich.
Dowiedzieliœmy siê, jak kszta³towa³a siê kultura
Suahili przez setki lat… Jest ona mieszanin¹ wielu
innych kultur, co czyni j¹ oryginaln¹ i niepowtarzaln¹.
„Przez bramy piekie³ do krainy lodu” – taki tytu³
nosi³a kolejna prezentacja. Za cel swojej wyprawy
rowerowej Grzegorz Gontarz i jego przyjaciele obrali
Islandiê – wyspê pochodzenia wulkanicznego, miejsce
unikatowe, gdzie krajobrazy s¹ czêsto okreœlane
mianem ksiê¿ycowych. Przez 42 dni przemierzyli
prawie cztery tysi¹ce kilometrów. Byli tam, gdzie
prawdopodobnie rowerem jeszcze nikt nigdy nie
dotar³. Rozbijali namioty na ska³ach, pokonywali
wszelkie przeciwnoœci – warunki klimatyczne i w³asne
s³abostki. Zdobyli nawet szczyt Hvannadalshnurkur.
Poznali kraj i jego osobliwoœci.
Piotr Czekanowski i Monika Kozak spêdzili „na
walizkach” dwa lata swojego ¿ycia. Podró¿owali po
kilku skrajnie ró¿nych krajach le¿¹cych na trzech
kontynentach – Afryce Wschodniej i Po³udniowej,
Australii i Oceanii, Azji Po³udniowo-Wschodniej.
Uczestniczyli w animistycznych obrzêdach, tropili
miejscowe rêkodzie³o i dzikie zwierzêta. Chorowali
na malariê i zdobywali szczyty. Poznawali miejscow¹
kulturê, cieszyli siê ka¿d¹ chwil¹ spêdzon¹ z dala od
szarej rzeczywistoœci. Ich wyprawa okaza³a siê pe³na
przygód i nowych doœwiadczeñ…
Uwa¿am, ¿e takich spotkañ powinno byæ zdecydowanie wiêcej, gdy¿ pozytywnie wp³ywaj¹ one na
wyobraŸniê m³odego cz³owieka. Poznaliœmy kraje,
których nazw czêsto nie znaliœmy. Podró¿nicy
opowiedzieli nam o osobliwoœciach ka¿dego pañstwa.
Na pewno w którymœ z nas obudzi³a siê nieodparta
chêæ wyjazdu w dzikie strony australijskich pustyñ,
zbadania skrawka kambod¿añskiej d¿ungli, poznania
kultury Afryki… Gor¹co dziêkujemy za
zorganizowanie tej wycieczki!
Paulina Ropella III d

M³odzie¿owa Rada Gminy znowu dzia³a
Dnia 22 lutego 2006 r odby³o siê kolejne robocze
spotkanie MRG . Do naszej szko³y przyby³y
delegacje z Gimnazjum w Tuchlinie, Gimnazjum w
Gowidlinie, Gimnazjum w Kamienicy Królewskiej.
Niestety, nie dotar³y Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych oraz Szko³a Podstawowa w
Sierakowicach .
Kolejnym dzia³aniem Rady bêdzie organizacja
koncertu rockowego zespo³u „ Mono-fobia” z Kartuz ,
odbêdzie siê on 7 kwietnia - w Œwiatowy Dzieñ
Zdrowia pod has³em,, Zdrowie, rock i ja”. Przez
muzykê rada chce zachêciæ m³odzie¿ do zdrowego
stylu ¿ycia. Koncert poprzedzony bêdzie wystêpami
m³odzie¿y ze szkó³ bior¹cych udzia³ w tym projekcie.
Agnieszka Andraszewicz
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Zim¹ na ratunek
W œrodê 25 stycznia 2006 roku w naszej szkole
odby³o siê spotkanie z panem Grzegorzem Rudzikiem
ze Szwecji, który zajmuje siê ratownictwem
podlodowym.
Dowiedzieliœmy siê wiele o niebezpieczeñstwach
na lodzie. Pan Rudzik mówi³ o tym, ¿e ¿aden lód nie
jest pewny. Pod wod¹ mog¹ znajdowaæ siê góry,
przez które lód jest s³abszy. Gdy rzeki wp³ywaj¹ do
jeziora, to wyp³ukuj¹ lód i staje siê on cienki.
Nastêpnie obejrzeliœmy sprzêt, który nas mo¿e
uratowaæ w razie wpadniêcia do wody. Jest to g³ównie coœ, co nas utrzyma na powierzchni wody, np.
kapok. Powinno siê tak¿e mieæ w wodoszczelnym
worku ubranie na zmianê. Przydatna jest tak¿e
specjalna boja ze sznurkiem, któr¹ rzucamy komuœ, kto
wpad³, lub gdy my wpadamy, to podajemy go innej
osobie. Jeœli zaœ jesteœmy sami, to powinniœmy mieæ
specjalne urz¹dzenie z zaczepem, które pozwoli nam w
razie wpadniêcia do wody wydostaæ siê z niej. Nie
mo¿na jednak zaraz po wyjœciu z wody stan¹æ, trzeba
siê odczo³gaæ kawa³ek dalej.
Nastêpnie obejrzeliœmy film, na którym pan
Grzegorz specjalnie wpada³ pod lód i pokazywa³, jak
wyjœæ z wody.
Na koniec ogl¹daliœmy ³y¿wy do sportu nazywanego tripskate. S¹ one du¿o szybsze ni¿ tradycyjne.
Wk³ada je siê na buty.
Styl jazdy polega na
dostawianiu nogi do
nogi.
Gdy czêœæ osób siê
rozesz³a , by³o mo¿na
obejrzeæ sprzêt z bliska.
Niektóre rzeczy mo¿na
by³o nawet za³o¿yæ.
Przymierzaliœmy kombinezon, który utrzymuje
siê na wodzie. Nastêpnie wszyscy rozeszli siê
do klas.
Tomasz Paracki

Prognoza pogody dla gimnazjum
1.Zachmurzenie du¿e (nad g³ow¹ nauczyciela)
2. Najwy¿sza temperatura na lekcji - klasówka.
3. Ciekawsze widoki za oknem ni¿ na tablicy.
4. Nie przewiduje siê opadów ³ez.

5. Mo¿liwy spadek ciœnienia wiedzy.
6. Nie liczyæ na grad odpowiedzi!
Przewiduje Karolina M³yñska
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,,Œpieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko odchodz¹”
Dnia 20 lutego br. odszed³ od nas
proboszcz parafii œw. Jana
Chrzciciela - ksi¹dz Ryszard S³omowicz. Wszyscy mieszkañcy
pogr¹¿eni w ¿a³obie przybyli na
mszê œwiêt¹, aby go po¿egnaæ.
Na pogrzebie zjawili siê ksiê¿a z
ca³ego Dekanatu Pelpliñskiego oraz
delegacje ze szkó³, równie¿ z
naszego gimnazjum. Na uroczystoœci
¿a³obnej przemawiali bliscy
wspó³pracownicy ksiêdza dziekana,
m.in. ksi¹dz Tadeusz Kurach.
W 30 dniu od œmierci odby³a siê
msza œwiêta za œwiêtej pamiêci ks.
Ryszarda S³omowicza, któr¹ odpra-

wi³ nowy proboszcz - ksi¹dz Marek Wera. Po
niej odby³ siê koncert ,,Cierpienie ma swój
sens”, który przedstawili uczniowie naszego
gimnazjum. Podczas koncertu mogliœmy
wys³uchaæ rozwa¿añ o cierpieniu Jezusa i
ka¿dego cz³owieka. Szczególnie chwyci³a nas
za serca pieœñ pt. ,, Bardzo cicha noc’’, a
najbardziej s³owa ,,Tutaj zawsze z nami by³, a
teraz nie ma go”. Ujmuj¹c¹ chwil¹ tego
czuwania by³a ,,Cisza” grana na tr¹bce. Po
koncercie wszyscy wspólnie modlili siê
Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego, któr¹
prowadzi³a pani Wioletta Kuczkowska.
Kamila Wróblewska
i Sabina Bladowska IIIf
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Wykonali: Marta Kwiecieñ i Agnieszka Andraszewicz
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