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Igrzyska PrzyjaŸni w Belgii

Sejmik ekologiczny
2 czerwca wraz z panem Rajmundem Sprêg¹, Patrycj¹ Leik i
Ewelin¹ Bulczak pojechaliœmy do Gimnazjum w Gorêczynie
na V M³odzie¿owy Sejmik Ekologiczny. O 9.00 na sali
gimnastycznej powitano wszystkich goœci. Obejrzeliœmy
przedstawienie i zaczêliœmy przygotowywaæ siê do wyg³oszenia
krótkiej prezentacji na temat dzia³alnoœci ekologicznej
naszego gimnazjum. Potem wys³uchaliœmy wyk³adu dra
Bogus³awa Niedoszytko. Podczas tzw. „Ekoparty” ka¿da klasa
tamtejszego gimnazjum przygotowa³a poczêstunek dla uczestników imprezy.
Po uroczystoœci na sali gimnastycznej podzielono nas na
grupy, które mia³y siê udaæ w wyznaczone miejsce. My
pojechaliœmy nad Jezioro Ostrzyckie. Naszym zadaniem by³o
zmierzenie temperatury wody, pobranie jej do butelek oraz

Nad Jeziorem Bukowskim
W ramach „Dni Ziemi i Europy” uczniowie klasy Ig i Ij wraz z
cz³onkami szkolnego ko³a wêdkarskiego „Sum”
zorganizowali wycieczkê nad Jezioro Bukowskie, które jest
piêknie po³o¿one, otoczone lasem i ma bardzo czyst¹ wodê.
Celem wyprawy by³o zapoznanie siê z flor¹ i faun¹ jeziora oraz
uprz¹tniêcie œmieci wokó³ niego. Zebraliœmy 5 worków œmieci,
wœród których przewa¿a³y plastikowe i szklane opakowania po
napojach. Du¿¹ ich czêœæ œmieci stanowi³y równie¿
opakowania po robakach i zanêtach pozostawionych przez

szukanie bezkrêgowców ¿yj¹cych w jeziorze. Te, które znaleŸliœmy, pos³u¿y³y do okreœlenia klasy czystoœci jeziora. Po
powrocie do szko³y zjedliœmy obiad
i poszliœmy badaæ metodami
laboratoryjnymi wodê pobran¹ z
jeziora. By³o to bardzo ciekawe
zajêcie. Badaliœmy m. in. twardoœæ
wody, zawartoœæ fosforanów i
azotanów. Badanie wykaza³o, ¿e
„Ostrzyk” jest jeziorem bardzo
czystym po wzglêdem chemicznym.
Potem znów spotkaliœmy siê na sali,
aby porównaæ wyniki pracy poszczególnych grup.
PóŸniej nast¹pi³ najprzyjemniejszy punkt programu, czyli
przeja¿d¿ka wozami drabiniastymi.
Podczas wycieczki by³o bardzo
weso³o. Œpiewaliœmy du¿o piosenek.
Do domu wróciliœmy zmêczeni,
ale bardzo zadowoleni. Uwa¿am
ten wyjazd za udany.
Kasia Kowalewska I j

wêdkarzy. Te œmieci wzbudzi³y nasze zdziwienie, bo przecie¿
wêdkarze przede wszystkim powinni dbaæ o czystoœæ jeziora i
terenu wokó³ niego. Jak na jezioro, którego powierzchnia
wynosi ok.14 ha, zebraliœmy spor¹ iloœæ œmieci.
Mamy nadziejê, ¿e w roku przysz³ym sytuacja ulegnie
poprawie i odpadków bêdzie mniej, ale wa¿ne jest, ¿ebyœmy
sami, gdziekolwiek jesteœmy zachowywali czystoœæ i nie
zaœmiecali naszej piêknej przyrody. Musimy pamiêtaæ, ¿e
dba³oœæ o czyste œrodowisko to nasz obowi¹zek. Poza tym
powinniœmy mieæ œwiadomoœæ, ¿e czysta przyroda, to nasza
teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ.
Karolina

M³yñska

Ig
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Spotkanie z konsulem
Przedstawiciele ko³a „Europodwórko” uczestniczyli 16 maja w
dniach europejskich pt. ,,Europa bez granic”. Spotkanie to
odby³o siê w szkole muzycznej w Lêborku.
Mieliœmy okazjê poznaæ Konsula Generalnego Niemiec.
Pani konsul opowiedzia³a nam o swojej pracy, o potrzebie
kontaktów z ludŸmi. Podkreœla³a koniecznoœæ jednoczenia siê
narodów europejskich.
Niespodziank¹ dla nas by³ quiz dotycz¹cy Niemiec, który to
przeprowadzi³a pani konsul. Szczególnie zaskoczy³y nas
pytania dotycz¹ce przysz³ych mistrzostw œwiata w pi³ce no¿nej.
Nasz¹ grupê reprezentowali Alicja Dawidowska i Tomir
Kobiela. Ca³kiem nieŸle im posz³o, bo zajêli III miejsce.
Nastêpnie miêliœmy okazjê obejrzeæ wystêp lêborskiego zespo³u
pieœni i tañca, prezentuj¹cego tañce kaszubskie oraz tañce
ukraiñskie, jako ¿e w Lêborku mieszka spora grupa ludnoœci
ukraiñskiej.
Istotnym punktem spotkania by³ równie¿ wyk³ad pani z
Uniwersytetu Gdañskiego na temat mniejszoœci narodowych oraz wielokulturowoœci w Unii
Europejskiej. Dowiedzieliœmy siê m.in. o
problemie Basków w Hiszpanii, kwestiach
religii i noszeniu chust przez dziewczêta w
szkole francuskiej oraz wielu innych ciekawych
sprawach.
Na koniec odby³ siê wystêp trzech
muzycznych zespo³ów m³odzie¿owych. To
spotkanie poszerzy³o nasz¹ wiedzê na temat
wspólnej Europy.Uwa¿amy, ¿e zdobyliœmy
wiele nowych doœwiadczeñ.
Ania Dawidowska
Alicja Dawidowska
Tomir Kobiela

Dla mi³oœników przyrody
i znawców ptaków
IV Wojewódzki konkurs ,,Poznajmy las ” pod has³em
„Zwierzêta naszych lasów –ptaki ” odby³ siê 23 maja w
Gimnazjum w £êczycach. Nasz¹ szko³ê reprezentowali:
Monika Labuda z kl.Ie, Koleta Krause z kl. Ie i Rados³aw
Marsza³ek z kl. IIIj, pod opiek¹ pani Iwony Andraszewicz.
Uczniowie oko³o 2 miesi¹ce przygotowywali siê do
konkursu, zdobywali wiedzê o 15 gatunkach ptaków naszego
kraju. Konkurs sk³ada³ siê z dwóch czêœci. Pierwsz¹ z nich by³o
rozpoznawanie g³osów ptaków. Drug¹ zaœ stanowi³y zadania
o ptakach - 40 zdañ zamkniêtych oraz 10 zadañ otwartych.

Wszyscy uczestnicy konkursu, czekaj¹c z niecierpliwoœci¹ na
wyniki, mieli mo¿liwoœæ obejrzenia przedstawienia na temat
ochrony œrodowiska. Wzbogaciliœmy równie¿ swoj¹ wiedzê na
temat Adama Loreta – patrona ³êczyckiego gimnazjum,
pierwszego dyrektora i za³o¿yciela lasów pañstwowych.
Podziwialiœmy równie¿ piêkne ekologiczne stroje na „pokazie
mody”.
Z wyników konkursu byliœmy zadowoleni: ja i Radek zajêliœmy
16 miejsce, a Monika 17 na 63 uczestników. Otrzymaliœmy dyplomy
i drobne upominki.
Uroczystoœæ zakoñczy³a siê wykwintnym poczêstunkiem ,
którego atrakcj¹ by³ dzik z sosem ¿urawinowym.
Koleta Kr
ause
Krause
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Igrzyska PrzyjaŸni Saint-Ghislain 2006
23 maja 2006r we wtorek razem z
moimi kole¿ankami i kolegami
wyjecha³am na wycieczkê do Belgii.
Naszymi opiekunami byli: pani
Ewa Wierzba, pan Maciej Lewandowski, pani Wioletta Kuchta oraz
pani Zofia Góral.
Po zakwaterowaniu udaliœmy
siê na uroczyste otwarcie
,,Zawodów PrzyjaŸni”. Tam
poznaliœmy naszych rówieœników
z Francji, Niemiec, Wielkiej
Brytanii i Wêgier, z którymi
mieliœmy rywalizowaæ o miano
najlepszych sportowców . Od razu
zaprzyjaŸniliœmy siê z nimi.
Olimpiada trwa³a dwa dni.
Pierwszego dnia, w czwartek,
odby³y siê biegi na stadionie, zaœ
drugiego, który by³ naszym
przedostatnim dniem w Belgii, - inne konkurencje sportowe,
m.in. siatkówka, p³ywanie, hokej. Tego dnia o godzinie 19.00
pojechaliœmy na uroczyst¹ kolacjê do miejscowoœci
Neufmaison.Tam zosta³y rozdane nagrody. Szko³a z Polski
wywalczy³a 3 puchary ( w siatkówce i hokeju). Wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami i naszymi kierowcami otrzymali
medale.
Po wykwintnej kolacji i rozdaniu nagród nadszed³ czas na
rozrywkê. Wynagrodzeniem za wspólny trud by³a dyskoteka.
To ona sprawi³a, ¿e tej wycieczki nigdy nie zapomnê.
Bawiliœmy siê do godziny 24.00. Tañczyliœmy szczególnie z
Francuzami, którzy dzielili z nami domek. Myœlê, ¿e byli

najsympatyczniejszymi i najbardziej rozrywkowymi
uczestnikami wycieczki. Pomimo tego, ¿e nie odnieœli ¿adnych
sukcesów w zawodach, nie przejmowali siê tym. Byli wielkimi
entuzjastami. Ka¿demu z nas podoba³a siê ich podstawa i
humor, a szczególnie ich œmieszny okrzyk ,,Pulep!”. Dlatego
byliœmy bardzo smutni, gdy nadszed³ czas powrotu do domu i
po¿egnania z nimi.
W sobotê o godzinie 17. 00 wyruszyliœmy do Polski z ¿alem
w sercu.
Dominika P
Paa welczyk IIIe
Podró¿ trwa³a oko³o siedemnastu godzin. Gospodarze byli
zaskoczeni naszym szybkim przyjazdem,
poniewa¿ by³ planowany o 7 godzin
póŸniej. Zakwaterowaliœmy siê w
miasteczku Mons, gdzie otrzymaliœmy
czapki, koszulki oraz identyfikatory.
Chocia¿ pogoda nie dopisywa³a, to nie
zabrak³o nam œwietnej zabawy.
Wieczorami mieliœmy czas wolny, który
spêdzaliœmy na zwiedzaniu miasta
Oczywiœcie nie odby³o siê bez wizyty w
sklepach z odzie¿¹ dla m³odzie¿y.
Rano kilka z naszych dziewcz¹t wziê³o
udzia³ w biegach wniebowst¹pienia na 1500
m. Po zawodach poszliœmy obejrzeæ wylot
balonu, którym lecia³ burmistrz miasta.
W pi¹tek odby³a siê pozosta³a czêœæ
zawodów, w których wziê³y udzia³ nasze
dziewczêta i ch³opcy, zajmuj¹c pierwsze
miejsce w siatkówce i unihokeju. Mimo
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ogromnych starañ nie uda³o nam siê zdobyæ wiêcej z³otych
pucharów, jednak nasi sportowcy osi¹gnêli i tak bardzo dobre
wyniki w pozosta³ych konkurencjach. Wieczorem poszliœmy na
kolacjê do piêknej restauracji Neufmaison na kolacjê i
dyskotekê.
Wszyscy dobrze siê bawiliœmy wraz z opiekunami. Tych
kilka dni sprawi³o, ¿e poznaliœmy ró¿ne kultury i jêzyki,
zaprzyjaŸniliœmy siê z uczestnikami zawodów z ró¿nych szkó³
Europy: Francji, Niemiec, Wêgier.
W dniu wyjazdu zostaliœmy mile po¿egnani i bardzo
smutno by³o nam opuszczaæ takie mi³e miejsce. Ta wycieczka
d³ugo pozostanie w naszej pamiêci i sercach.
Martyna Komkowska
I nadszed³ dzieñ zawodów sportowych. By³y podzielone na
dwie czêœci- poranne i popo³udniowe. Ka¿dy uczestniczy³ w
jakiejœ konkurencji, a by³o ich niema³o. Wyniki wskazuj¹,¿e
posz³o bardzo dobrze. Wywalczyliœmy pierwsze miejsce w
siatkówce i unihockeyu, a
winnych konkurencjach
te¿ byliœmy wysoko.
Najs³abszym punktem
okaza³o siê p³ywanie. Na
pierwszy rzut oka by³o
widaæ, ¿e nie przygotowaliœmy siê do tej dyscypliny.
Po zakoñczonych
zawodach wróciliœmy do
naszego oœrodka, by
odpocz¹æ. Z kolei
wieczorem pojechaliœmy
na uroczysty wieczór
galowy. Tam og³oszono
wyniki i rozdano pami¹tkowe medale i puchary
(zgarnêliœmy trzy) Po
kolacji by³a dyskoteka. Œwietna zabawa trwa³a do póŸnych
godzin nocnych.
Ostatni dzieñ naszego pobytu zlecia³ bardzo szybko.
Musieliœmy wczeœnie wstaæ, aby móc siê spakowaæ, po czym
udaliœmy siê na stadion. Czeka³y na nas liczne gry i zabawy. I
wreszcie przyszed³ czas, ¿eby wracaæ do Polski. Zebraliœmy
wszystkie swoje rzeczy, po¿egnaliœmy siê z naszymi francuskimi
s¹siadami, nie zabrak³o uœcisków, a nawet p³aczu, i pojechaliœmy... Po drodze zwiedzaliœmy jeszcze Brukselê. Szczególne
urzek³o wszystkich Stare Miasto. Do Sierakowic dotarliœmy po
16 godzinach jazdy. Na przystanku czeka³y na nas nasze
rodziny.
Teraz pozwolê sobie podsumowaæ ca³¹ t¹ wycieczkê. Jestem
pewien, ¿e ka¿demu siê podoba³a. Szczególnie zapad³a mi w
pamiêæ m³odzie¿ z Francji. Mimo niespotykanych u nas zachowañ i zwyczajów, nie da³o siê ich nie lubiæ za radoœæ z ¿ycia i
ci¹g³y uœmiech na twarzy. Wszyscy uczestnicy wycieczki czuj¹ siê
w jakiœ sposób wyró¿nieni, ¿e mogli reprezentowaæ Polskê na

tych igrzyskach. Za dwa lata Igrzyska PrzyjaŸni odbêd¹ siê w
Sierakowicach.
£ukasz Formela IIIf
Dnia dwudziestego pi¹tego maja bie¿¹cego roku odby³y siê
zawody sportowe. Do Saint-Ghislain z Gimnazjum w
Sierakowicach wyjechali uczniowie z klas pierwszych, drugich i
trzecich.
Wyjechaliœmy dwudziestego trzeciego maja spod restauracji
,,Jantar” o godzinie 14.30. Autobus przewióz³ dwudziestu
piêciu uczniów i kilku opiekunów. Byli to m.in. pani Ewa
Wierzba i pan Maciej Lewandowski.
Po dotarciu na miejsce obejrzeliœmy pokoje. By³y one
kilkuosobowe. Okaza³o siê, ¿e mieszkaj¹cy z nami Francuzi
byli bardzo mili i kole¿eñscy. Wiêkszy problem stanowi³a
bariera jêzykowa, ale i z tym sobie poradziliœmy.
Stadion, na którym rozgrywa³y siê zawody, by³ bardzo
nowoczesny i ³adny. Boiska ze sztuczn¹ muraw¹ bardzo

spodoba³y siê uczniom. Nie tylko zawody stanowi³y
rozrywkow¹ czêœæ wyjazdu. Jednego dnia rozpaliliœmy grill i
upiekliœmy kie³baski. Innegodnia zorganizowana zosta³a
dyskoteka. Bardzo przypad³o nam do gustu tamtejsze jedzenie,
a w szczególnoœci tort. Wszystkich zaciekawi³ pochód na
Œwiêto Wniebowst¹pienia. Z Belgii przywie¿liœmy kilka
medali i pucharów. W biegach jedynie Niemcy okazali siê lepsi.
Ogólnie to w³aœnie raprezentanci z Niemiec byli najlepszymi
zawodnikami.
Najbardziej podoba³y mi siê boiska. Chcia³bym, ¿eby w
moim rejonie znajdowa³y siê takie same, a przynajmniej
przypominaj¹ce to w Saint-Ghislain. Wed³ug mnie rywalizacja sportowa by³a na bardzo wysokim poziomie i cieszê
siê, ¿e dorównujê moim rówieœnikom z zachodniej czêœci
Europy.
Mateusz P³otka IId
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Dni Ziemi, Dni Europy
Dzia³ania realizowane w naszej szkole w ramach obchodów Dni
Europy i Ziemi pod has³em „Ku zielonej Europie”podsumowano
na sejmiku, który odby³ siê 9 czerwca. Podczas uroczystoœci
wrêczono nagrody za osi¹gniêcia w konkursach: piosenki
turystycznej, marszu na orientacjê oraz fotograficznym.
W konkursie piosenki I miejsce zajê³a klasa I f, II miejsce I
g, a III - I c i I e
W marszu na orientacjê I miejsce zdoby³a II g, II miejsce II c, a III miejsce - II h.
W konkursie fotograficznym na zdjêcie przyrodnicze jury
przyzna³o I miejsce klasie I g za zdjêcie „Czapla”, II miejsce - III b,
która utrwali³a „W¹wóz Czarnej Wody”, a III miejsce -klasie III j
za „¯abkê.”
Spotkanie prowadzili Monika Labuda i Martin Rydziñski.
Wyst¹pili: Tadeusz Naczk, Aneta Kwidziñska, Maciej

Piosenka turystyczna
Dzieñ rozpocz¹³ siê zwyczajnie. Nasza klasa zaczyna³a lekcje
dopiero o godz. 9.45. Mimo to przyszliœmy wczeœniej, ¿eby

Fularczyk, Karolina M³yñska, klasa I f i I g. Opiekunami by³y
panie Anna Andryskowska, Iwona Andraszewicz oraz Danuta
Wereda. Ka¿d¹ klasê reprezentowa³y trzyosobowe delegacje.
Wszystkim obecnym spodoba³y siê prezentacje multimedialne
przygotowane przez naszych
kolegów: Sabinê Bladowsk¹,
Karola Dampsa, Bartosza Rzeszutka pt. ,,Kaszuby’’, i ,, Ochrona
œrodowiska w gminie Sierakowice’’.
Wszyscy podziwiali równie¿ efekty
pracy klas trzecich, które to ze swojej
wêdrówki tras¹ œcie¿ki dydaktycznoregionalnej, wykonuj¹c poszczególne zadania, opracowa³y bardzo
interesuj¹ce gazetki. Wys³uchaliœmy
równie¿ sprawozdania przygotowanego przez przedstawicielkê ko³a
wêdkarskiego na temat stanu
œrodowiska wokó³ Jeziora Bukowskiego.
Maciej Fularczyk IIf

trochê poæwiczyæ ko³o szko³y.
Nareszcie nadszed³ czas konkursu piosenki turystycznej.
Startowa³y w nim wszystkie klasy pierwsze. Przedstawiane by³y
takie piosenki jak: „Turysta”, „Lato z komarami”, „Bieszczady”, „Stokrotka”, „Przy ognisku” itd. Podczas wystêpów na hali
sportowej zapanowa³a atmosfera nadchodz¹cych wakacji. Wykonawcy piosenek byli
wspierani przez swoje klasy, które trzyma³y
kciuki za wystepuj¹cych przedstawicieli.
Niektóre grupy mia³y wspania³e stroje, a inne
fascynowa³y œpiewem i talentem artystycznym.
Widaæ by³o, ¿e grupy starannie przygotowywa³y siê do wystêpów i w³o¿y³y w to du¿o
pracy. Sêdziowie mieli naprawdê trudny wybór.
Komisja sk³ada³a siê z nauczycieli
naszego gimnazjum wspomaganych przez
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Marsz na orientacjê
Tegoroczny marsz przebiega³ pod has³em „Ku zielonej
Europie”. Uczniowie, którzy nale¿¹ do ko³a „Europodwórko”,
jak co roku zajêli siê jego organizacj¹. Nasi koledzy
wykonywali wiele ciekawych zadañ,m.in. rozwi¹zywali test z
wiedzy o Unii Europejskiej, sprawdzali swoj¹ znajomoœæ mapy
Europy oraz umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê kompasem i map¹
topograficzn¹, uk³adali has³a i wykonywali plakaty promuj¹ce
ochronê œrodowiska. Powsta³y bardzo ciekawe prace, wykonane
z materia³ów zbieranych po drodze. Mieliœmy okazjê ogl¹daæ je
na holu naszej szko³y. Has³a, które wymyœlili uczestnicy
marszu, powinny nam towarzyszyæ na co dzieñ: „¯yjmy z
przyrod¹ w zgodzie”, „Przyroda to naturalny przyjaciel
cz³owieka”, „Czysta i ekologiczna Europa” Czêœæ zadañ
marszu stanowi³y zadania sportowe. Uczestnicy wykazali siê
umiejêtnoœci¹ jazdy na rowerze, szybkoœci¹ i zwinnoœci¹.
Mamy satysfakcjê, ¿e opinie, które zebraliœmy, by³y

pozytywne. A oto niektóre wypowiedzi: „By³o to bardzo
ciekawe, ale chyba trochê za d³uga trasa”, „Nauczyliœmy siê
wiêcej na temat UE, trasa by³a zró¿nicowana”, „Mo¿na by
tego typu imprezy organizowaæ czêœciej”.
W imieniu organizatorów chcia³bym wszystkim
pogratulowaæ ukoñczenia marszu, wykazania siê du¿¹ wiedz¹
na temat Unii Europejskiej i Europy oraz chêtnych zaprosiæ za
rok.
Maciej Fularczyk

nasz¹ kole¿ankê Dorotê Serkowsk¹.
Po zaciêtej rywalizacji wyniki
przedstawia³y siê nastêpuj¹co:
pierwsze miejsce zajê³a klasa I f,
drugie klasa I g, a trzecie I c i I e.
Mam nadziejê, ¿e na tym nie
zakoñcz¹ siê popisy artystyczne
wyró¿nionych klas. Tak
trzymaæ!
Karolina M³yñska Ig
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W stolicach Europy
W ostatnim tygodniu, jak na pewno wszyscy zauwa¿yliœcie, coœ
w naszej szkole siê zmieni³o: sklepik by³ nieczynny, z pewnoœci¹
brakowa³o wszystkim pana dyrektora oraz trojga nauczycieli:
pani Wioletty Kuczkowskiej, pani Danuty Drywy i pana Witka
Sildatka. A to z powodu wycieczki do Pragi i Wiednia, na której
byli opiekunami.
5 czerwca o 3.30 na rynku w Sierakowicach zosta³
podstawiony autokar. Zniecierpliwieni uczniowie dos³ownie
rzucili siê na miejsca z ty³u. Có¿, tylko najszybsi zdo³ali je
zaj¹æ. O godzinie 4.00 ruszyliœmy w drogê, rodzice ¿egnaj¹cy
swe pociechy ocierali gorzkie ³zy. Pierwszym punktem naszej
podró¿y by³ Wroc³aw, w którym zwiedzaliœmy przepiêkn¹
Starówkê, Panoramê Rac³awick¹ oraz katedrê wroc³awsk¹. Po
wyjeŸdzie z tego malowniczego miasta ruszyliœmy w kierunku
granicy polsko-czeskiej. Gdy dotarliœmy do hotelu po mêcz¹cej
podró¿y, na nic innego nie starczy³o nam si³, tylko
„wszamaliœmy” obiadokolacjê i udaliœmy siê do swoich pokoi.
Drugiego dnia mieliœmy mo¿liwoœæ zjedzenia œniadania od
godziny 7do 8.30 rano, a o godzinie 8.45 - zbiórka i podbój
Pragi. Ten plan zosta³ zrealizowany, choæ z ma³ym poœlizgiem.
Praskim metrem udaliœmy siê do centrum stolicy Czech, na plac
Wac³awa, gdzie mieliœmy czas wolny. Kiedy nasze zakupowe
szaleñstwo dobiega³o koñca i wszyscy zebrali siê w wyznaczonym miejscu, zorientowaliœmy siê, ¿e nie ma naszych czterech
kole¿anek. Rozpoczê³y siê poszukiwania. Dziewczyny
nawi¹za³y kontakt z opiekunami przez telefon komórkowy i

rozpoczê³a siê „akcja ratunkowa”. Pilot naszej wycieczki - pani
Agnieszka oraz przewodnik, który oprowadza³ nas po Pradze,
szybko je odnaleŸli. Nasze „zguby’’ do koñca wycieczki nosi³y
miano sierotek. Potem zwiedzaliœmy klasztor na Strahovie,
Hradczany z katedr¹ œw. Vita, zamek praski i most Karola,
rynek staromiejski, Orloy. Wtedy ponownie udaliœmy siê
metrem do hotelu na obiadokolocjê. Po krótkim odpoczynku
przy Kr¿ikowej fontannie obejrzeliœmy spektakl œwiat³a i
cienia - tañcz¹ce fontanny pt.,, Mi³oœæ i œmieræ w filmie”. By³
naprawdê wyj¹tkowy i zrobi³ na mnie wielkie wra¿enie.
Œwiat³a, które nadawa³y wodzie ró¿ne kolory, by³y
niesamowite. Po obejrzeniu tego nietypowego widowiska
poszliœmy na nocny spacer po Pradze. To dopiero by³
malowniczy widok. Hradczany i Most Karola by³y piêknie
podœwietlone. To po prostu trzeba zobaczyæ.
Kolejnego dnia zapakowaliœmy baga¿e do autokaru i
udaliœmy siê na zwiedzanie Krasu Morawskiego. Kiedy ju¿
dojechaliœmy, kolejka zawioz³a nas do miejsca zwiedzania.
Weszliœmy do tunelu wydr¹¿onego w skale, gdzie ogl¹daliœmy
stalaktyty, stalagmity i podziwialiœmy twory przyrody. Kolejn¹
atrakcj¹ by³ rejs ³ódk¹ w tej¿e jaskini. Parê osób nabi³o sobie
guza, gdy¿ by³o tam bardzo nisko. Potem udaliœmy siê do
Brna, w którym zwiedzaliœmy katedrê œw. Piotra i Paw³a.
Mieliœmy okazjê wejœcia na wie¿ê widokow¹ i obejrzenia Brna
z góry. Po zwiedzeniu tego œlicznego miasta udaliœmy siê do
Znojmo, gdzie znajdowa³ siê nasz hotel, zjedliœmy kolacjê i
poszliœmy spaæ.
Kolejnego dnia naszym celem by³ Wiedeñ. Znojmo jest
miejscowoœci¹ po³o¿on¹ 30 km od granicy austriackiej. Tak
wiêc szybko j¹ przekroczyliœmy i udaliœmy siê w kierunku
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stolicy Austrii. Pierwszym punktem
by³o historyczne wzgórze Kahlenberg. To w tym miejscu Jan III
Sobieski modli³ przed pogromem
tureckim w 1863 roku. Po zwiedzeniu tego miejsca udaliœmy siê do
centrum stolicy Austrii. To miasto
zwiedzaliœmy, siedz¹c w autobusie i
ogl¹daj¹c przez okno przepiêkny
parlament, operê, ratusz i inne
zabytki. Ciekawym punktem tego
dnia by³o obejrzenie budynków
zaprojektowanych przez
Hundertwassera. S¹ asymetryczne,
kolorowe, bardzo wymyœlne.
Zwiedzaliœmy równie¿ toalety
zaprojektowane przez tego niekonwencjonalnego artystê. Moim
zdaniem to by³o bardzo ciekawe.
Oczywiœcie ka¿dy z nas zjad³
wiedeñskie lody, bo jak wszyscy
wiemy, Wiedeñ s³ynie z kawiarni, w których mo¿na wypiæ
najró¿niejsz¹ kawê, zjeœæ przepyszne lody i s³ynny torcik
wiedeñski. Na koniec pojechaliœmy do Pa³acu Letniego
Habsburgów, którego ogród liczy ponad 200 hektarów. Mo¿na
by by³o siê tam zgubiæ pomiêdzy piêknymi drzewami i
krzewami.

Po wyczerpuj¹cym zwiedzaniu tego urokliwego miasta
udaliœmy siê do hotelu, gdzie po kolacji zrobiliœmy wieczorek
podsumowuj¹cy, na którym podzieliliœmy siê na grupy i ka¿da
z nich musia³a coœ zaprezentowaæ. Jedna z grup pokaza³a
przedstawienie pt.,,Zuzia”. Nie mog³o zabrakn¹æ kabaretu
CiapoLong, który jak zawsze rozbawi³ publicznoœæ a¿ do ³ez. I
nadszed³ dzieñ powrotu do domu - ten najgorszy. Po zjedzeniu
œniadania i zapakowaniu siê do autokaru ruszyliœmy w stronê
kraju. Po drodze zwiedzaliœmy O³omuniec, w którym mieliœmy
okazjê wydaæ ostatnie korony czeskie. Wtedy zaczê³a siê d³uga
droga. Nasza kadra sprawi³a nam du¿¹ niespodziankê, gdy¿
zaprosi³a nas do restauracji McDonald’s na hamburgera. W

œrodku nocy, na pó³ przytomni, wróciliœmy do Sierakowic.
Teraz ju¿ tylko codziennoœæ. Pocieszeniem s¹ zbli¿aj¹ce siê
wakacje.

S³owniczek wycieczkowy
ustup a nastud- dwerze se zawieraj¹ - wejdŸ albo wyjdŸ
drzwi siê zamykaj¹
pierwsi patro - dwerze se otwieraji - pierwsze piêtro - drzwi
siê otwieraj¹
szukaj - czeski odpowiednik niecenzuralnego s³owa w jêzyku
polskim
jesteœ hops - jesteœ zakrêcona
keine kit - bez kitu
keine beka - bez beki
zetemesy - coœ a’la jêzyk migowy
piwko - ³adna dziewczyna
zmarzlyna - lody
¿agowaæ - chrapaæ
Przepraszamy za nieznajomoœæ pisowni wyrazów czeskich
Agnieszka Andr
aszewicz
Andraszewicz
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Bezpieczne wakacje
19 maja w naszej szkole wybrane klasy obejrza³y
przedstawienie pt ,,Bezpieczne wakacje”. By³o ono poœwiêcone
m³odzie¿y i narkotykom.
Przedstawia³y to dwie osoby. Ch³opak (mia³ fajnie krêcone
w³oski i superg³osik) gra³ Rafa³a. Dziewczyna-Sabi w³aœnie
przyjecha³a na wakacje do ciotki.
To przedstawienie by³o super. Zosta³o odegrane w taki
sposób, ¿e nawet jeœli ktoœ nie chcia³, to coœ zapamiêta³.
A oto krótkie streszczenie:
Rafa³ mieszka³ na wsi. Koleœ co pi¹tek chodzi³ do
,,Paradizo”, miejscowego klubu, gdzie za¿ywa³ ,,pigu³y’’
(narkotyki). Pewnego dnia zabra³ tam nowo poznan¹
dziewczynê - Sabi. Gdy dowiedzia³a siê, ¿e on bierze ,,pigu³y’’,
próbowa³a go do tego zniechêciæ, ale on by³ ju¿ uzale¿niony od
tego œwiñstwa i nie chcia³ jej s³uchaæ.
Nastêpnego dnia, gdy Angela (kuzynka Sabi)
przedawkowa³a i zabra³o j¹ pogotowie, po czym przyjecha³a
policja, Rafa³ strasznie siê przestraszy³ i próbowa³ wcisn¹æ

,,pigu³y’’, które mia³
do rozprowadzenia,
Sabi, ale ta nie da³a
siê wrobiæ. Ch³opak
uciek³ przez okno,
po czym wskoczy³
na swój motor i
odjecha³. Mia³
szczêœcie, ale... po
drodze wjecha³ w
jakiœ rów i zabra³o
go pogotowie, a w szpitalu okaza³o siê ¿e za¿ywa³ narkotyki.
Myœla³, ¿e ma ,,pigu³y’’ w kieszeni, póŸniej jednak stwierdzi³, ¿e
musia³y wypaœæ mu po drodze. Sabi z tego wszystkiego przyœpieszy³a swój powrót do domu. Rafa³ postanowi³ jeszcze z ni¹
porozmawiaæ przed wyjazdem, pobieg³ wiêc na dworzec. Opowiedzia³ jej o wypadku i o tym, co postanowi³. Obieca³, ¿e z tym
skoñczy, i ¿e przeprasza j¹ za wszystko. Po tych s³owach dziewczyna
odjecha³a.
Przedstawienie by³o mocne, takie, które dociera do
m³odzie¿y, a szczerze mówi¹c, id¹c na nie spodziewa³am siê
drêtwego kazania o narkotykach itp., a tu taki dziw!
Klaudia Jóskowska

Dla lubi¹cych przygody
Wybrani uczniowie naszego gimnazjum spotkali siê z
dziennikarzem i autorem cyklu ksi¹¿ek sensacyjnych dla
m³odzie¿y - Krzysztofem Petkiem. Spotkanie odby³o siê w
bibliotece gminnej 15 maja. Autor opowiada³ o swoich
ksi¹¿kach, mówi³, ¿e to œwietna lektura dla m³odzie¿y w
naszym wieku. Stara³ siê przybli¿yæ fabu³ê swoich utworów.
Wyda³a siê nam bardzo interesuj¹ca. Dla zainteresowanych
poda³ parê tytu³ów: „Mroczny Labirynt”, „Tajemnica
deszczowej nocy”, „Bezlitosna fala”. Zachêca³ nas do
przeczytania choæby jednej ze swoich ksi¹¿ek. Cz³owiek ten jest
harcerzem oraz od wielu lat organizuje obozy przetrwania, tak
zwany survival. Przyznam szczerze, ¿e te oto obozy bardzo mnie
zainteresowa³y, gdy¿ mo¿na na nich nauczyæ siê pierwszej

pomocy, orientacji w terenie, rozpalania ogniska, poruszania
siê po nieznanym terenie bez kompasu oraz podstaw
samoobrony, co pan Krzysztof zaprezentowa³ nam na naszej
kole¿ance Marcie. Sam o sobie mówi :
,,Jako nastolatek marzy³em o przygodach, poznawaniu
ciekawych miejsc i niesamowitych ludzi, chcia³em byæ
codziennie w innym miejscu, a potem pisaæ o tym. W wieku 16
lat zosta³em dziennikarzem. Od tego czasu publikujê. Kiedy
napisa³em pierwsz¹ ksi¹¿kê, wszyscy stukali siê w czo³a, a ja
stuka³em w drzwi wielu wydawców. By³em uparty jak osio³.
Chyba dlatego dziœ mam na koncie dziewiêtnaœcie ksi¹¿ek,
pracujê nad nastêpnymi, przygotowujê film, je¿d¿ê na
spotkania autorskie, organizujê wyprawy, szkolenia survivalu.
¯ycie sta³o siê przygod¹, bo bardzo tego chcia³em. Czasem
marzenia siê spe³niaj¹...”
Agnieszka Andr
aszewicz
Andraszewicz
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Dla fanów futbolu
Na zaproszenie klubu
dyskusyjnego, którego
opiekunami s¹ pani
Wies³awa P³otka oraz pan
Maciej Lewandowski
przyby³ do naszej szko³y
srebrny medalista
mistrzostw œwiata w
Hiszpanii w pi³ce no¿nej z
1982 roku - pan Janusz
Kupcewicz.
16 maja wszyscy
entuzjaœci pi³ki no¿nej
zebrali siê i czekali z
niecierpliwoœci¹ na
przybycie naszego goœcia.
Kiedy pi³karz wszed³ do sali, w której odbywa³o siê spotkanie,
t³um ogarnê³o onieœmielenie Okaza³o siê nawet, ¿e wœród
naszych nauczycieli jest wielu zagorza³ych fanów pi³ki no¿nej.
Pan Janusz pokaza³ zebranym swój najwiêkszy skarb, jakim
jest medal mistrzostw œwiata. Wszyscy uczniowie mieli na
pewno wiele pytañ do naszej srebrnej gwiazdy, lecz niewiele
osób odwa¿y³o siê zapytaæ. O dziwo, pytaniami zasypywali
pana Janusza opiekunowie naszego klubu. Z tego spotkania
dowiedzieliœmy siê, ¿e aby osi¹gn¹æ dobre wyniki, nale¿y ciê¿ko
pracowaæ, bo sam talent nie gwarantuje sukcesu. Myœlê, ¿e takie
spotkania s¹ bardzo potrzebne m³odym ludziom takim jak my,
gdy¿ uczymy siê na nich s³uchaæ drugiego cz³owieka oraz w
kulturalny sposób wypowiadaæ nasze zdanie.
Agnieszka Andr
aszewicz
Andraszewicz

Powiatowe ,,Potyczki z jêzykiem’’
19 maja 2006 roku odby³ siê powiatowy konkurs pt. ,,Potyczki
z jêzykiem polskim”, który zosta³ zorganizowany w
¿ukowskim Gimnzjum nr 2. Tym razem zawodnicy
konkurowali nie indywidualnie, lecz zespo³owo. Wyst¹pi³y
tam reprezentacje z: ¯ukowa (z obu gimnazjów), Chmielna,
Karuz, Przodkowa, Chwaszczyna oraz Sierakowic.
Organizatorzy konkursu zmusili nas do nie lada wysi³ku
umys³owego. Musieliœmy sprostaæ wielu nie³atwym zadaniom.
Niektóre z nich rozwi¹zywaliœmy zespo³owo, inne
indywidualnie. Pojawi³y siê zagadnienia zwi¹zane ze
zwi¹zkami frazeologicznymi czy poprawnoœci¹ ortograficzn¹.

Musieliœmy siê wykazaæ tak¿e znajomoœci¹ s³owników oraz
zdolnoœciami oratorskimi.
W „Potyczkach z jêzykiem polskim” najlepiej wypadli
gimnazjaliœci z Chwaszczyna. My, reprezentanci Sierakowic,
zajêliœmy 4 miejsce. Mimo ¿e nie jest to ¿adne imponuj¹ce
osi¹gniêcie, byliœmy zadowoleni, i¿ wziêliœmy udzia³ w tym
konkursie. Sprawdziliœmy bowiem swoj¹ wiedzê i jesteœmy
przekonani, ¿e ka¿de doœwiadczenie czegoœ nas uczy.
Natalia Kobiela
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Wiosna w naszej szkole

Dobr
wa w Belgii
Dobraa zaba
zabaw
Romeo i Julia
na V Spotkaniach
z Muzyk¹ i Poezj¹
Europejsk¹

Odwiedzi³y
nas
„Muminki”
ze szko³y
podstawowej
pod opiek¹
pani Joanny
Koœcio³owskiej

Dzieñ Dziecka na wycieczce
do S³upska i Ustki

Gazeta Gimnazjum w Sierakowicach. Redaguje zespó³. Nauczyciel prowadz¹cy: Ewa Gliñska.
Projekt winiety: Iwona Wejher.
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