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Kandydaci do Zarz¹du Samorz¹du Uczniowskiego

Zaczê³o siê we wrzeœniu...
Rankiem 1 IX 1939 r. si³y niemieckie zaatakowa³y
obszar powiatu z dwóch kierunków: z zachodu
uderzyli silnie na odcinek komisariatu Stra¿y
Granicznej Sulêczyno jednostkami 322pp, które
ju¿ 2 wrzeœnia dotar³y do granicy z Wolnym Miastem i odciê³y wybrze¿e od reszty terytorium pañstwa polskiego. Natomiast atakuj¹ce od zachodu
oddzia³y 42 pu³ku niemieckiej Stra¿y Granicznej
zosta³y zatrzymane na linii obrony. Na wschodnim
odcinku frontu od Owczarni do Egiertowa atakowa³
2 pu³k gdañskiej Landespolizei, który po pocz¹tkowych bojach z za³ogami polskich placówek Stra¿y
Granicznej dotar³ w rejon ¯ukowa, lecz jego natarcie zosta³o skutecznie zatrzymane przez ¿o³nierzy
IV batalionu ON.
Porz¹dkowaniu administracji na zajêtym obszarze
Pomorza s³u¿y³ dekret Hitlera z 8 X 1939 r. o strukturze i administracji wschodnich terenów. Stanowi³ on o
wcieleniu polskich ziem pó³nocnych i zachodnich do
Trzeciej Rzeszy oraz o utworzeniu Okrêgu Rzeszy
Gdañsk - Prusy Zachodnie.
Prowadzona od pocz¹tku wojny bezpoœrednia
oraz poœrednia eksterminacja ludnoœci polskiej
stanowi³a rozrachunek za dzia³alnoœæ polityczn¹,
oœwiatowo-kulturaln¹ oraz postawy patriotyczne
wszystkich mieszkañców polskich powiatów
Pomorza Gdañskiego w okresie dwudziestolecia
miêdzywojennego. Eksterminacj¹ objêto osoby
nale¿¹ce do wszystkich warstw spo³ecznych.
Proporcjonalnie jednak najwiêksze straty ponios³a inteligencja i tzw. grupy przywódcze. Pierw-

Wyprawa do Albanii
W czasie wakacji wybraliœmy siê z rodzicami na
wycieczkê do Chorwacji, Boœni i Hercegowiny oraz
innych krajów ba³kañskich. W drodze do Czarnogóry zwiedzaliœmy przepiêkne miasto Dubrownik.
Le¿y w Chorwacji nad samym morzem. Jest obwarowane potê¿nymi murami. Podziwialiœmy œredniowieczne uliczki, koœcio³y i pomniki. Nastêpnie
zwiedzalismy kolejne przepiêkne œredniowieczne
miasto Cotar, po³o¿one miêdzy zatok¹ a gór¹, na
której stoi imponuj¹ca warownia. Tego miasta nie
mogli zdobyæ Turcy swoj¹ potê¿n¹ armi¹.
Albania to ma³e pañstwo nad morzem Adriatyckim. Podczas naszego rodzinnego pobytu w Czarnogórze postanowiliœmy pojechaæ i zobaczyæ, jak ¿yj¹
tam ludzie. Gdy dojechaliœmy do granicy, to bardzo
d³ugo nas kontrolowali.
Nastêpnie trzeba by³o przejœæ dezynfekcjê samochodu. Urzêdnik w lekarskim fartuchu wyda³ nam
kwit, ¿e poddaliœmy siê obowi¹zuj¹cemu zabiegowi i

szej publicznej egzekucji szeœciu osób dokonali
hitlerowcy w Kartuzach 14 IX 1939 r. w lasku w
pobli¿u Wzgórza Wolnoœci. W celu zastraszenia
mieszkañców Kartuz we wrzeœniu 1939 r. przeprowadzono ³apankê w mieœcie, w rezultacie której
aresztowano 150 osób. Czêœæ z nich zosta³a zamordowana. Miejscem egzekucji by³o tak¿e kartuskie wiêzienie, do którego zwo¿ono aresztowanych z terenu ca³ego powiatu. Jesieni¹ 1939 r.
przebywa³o w nim do 4 tys. osób, z których ok.
150 zosta³o zamordowanych.
Du¿e straty ludnoœciowe poniós³ powiat kartuski
w ramach prowadzonej przez ca³y okres okupacji
eksterminacji poœredniej. Polega³a ona na wysy³ce
skazanych do obozów zag³ady, przejœciowych oraz
pracy przymusowej, w których na skutek tortur i
trudnych warunków ¿ycia wielu z nich zmar³o. Z
analizy opracowanej przez wójta gminy Kartuzywieœ wynika, ¿e na 40 osób wys³anych do ró¿nych
obozów ponios³o tam œmieræ 10 jej mieszkañców.
Natomiast wed³ug informacji opracowanych przez
wójta gminy Sierakowice w obozach koncentracyjnych zamordowano z tego terenu 18 osób.W poszczególnych obozach zginê³o: Stutthof - 25, Mauthausen - 5, Oranienburg - 3, Dachau - 2, Sachsenchausen - 2, Oœwiêcim - 2, Buchenwald - 1 i Gross Rosen - 1. W obozie Stutthof ponieœli œmieræ m.in.
ksiê¿a: Leon Po³omski (proboszcz z Kartuz) i
Bronis³aw Smoleñski (wikariusz z Sierakowic).
Zamordowano 459 najbardziej aktywnych przedstawicieli spo³ecznoœci polskiej. Œmieræ zadano 28

mo¿emy wkroczyæ na tajemnicze terytorium. Z okien
samochodu ogl¹daliœmy biedê w tym kraju, dzieci
prosi³y o cukierki i jedzenie. Widzieliœmy kiosk, gdzie
by³y 3 paczki papierosów i jedna gazeta. W ka¿dym
ogrodzie stoi ma³y rodzinny bunkier. Wielu ludzi ¿yje
tam w biedzie i nêdzy. Zdarzaj¹ siê jednak tak¿e
³adne domy i samochody.
Po jakiœ 2-3 godzinach wyjechaliœmy z Albanii.
Tomasz Paracki
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nauczycielom z powiatu kartuskiego. Stosunkowo du¿e straty w porównaniu do pozosta³ych powiatów
okrêgu Gdañsk - Prusy Zachodnie
ponios³o duchowieñstwo katolickie,
gdy¿ zamordowanych zosta³o 15
duchownych.
Ponadto wymordowano tak¿e
wielu przedstawicieli innych warstw
spo³ecznych: urzêdników, rolników,
kupców i rzemieœlników.
Od pocz¹tku wojny obszar miasta
i powiatu objêty by³ dzia³alnoœci¹
ró¿nego rodzaju organizacji prowadz¹cych walkê podziemn¹ z okupantem hitlerowskim. Najwiêksz¹
regionaln¹ formacj¹ konspiracyjn¹
na Pomorzu by³a Tajna Organizacja Wojskowa
,,Gryf Pomorski’’. Powsta³a w lipcu 1941 lub w
marcu 1942. Mia³a charakter ponadpartyjny,
katolicki i wojskowy. Podstawowym jej zadaniem
by³o niesienie pomocy ludnoœci polskiej oraz przygotowywanie wyst¹pienia zbrojnego w powi¹zaniu
z desantem wojsk polskich z Zachodu.
Grup¹ partyzanck¹ operuj¹c¹ w pó³nocnej czêœci
powiatu by³ oddzia³ dywersyjno-sabota¿owy Bernarda Micha³ki, licz¹cy ok. 24 partyzantów. Ostatni¹ walkê obronn¹ stoczy³ 10 I 1944 r. ze 120osobowym oddzia³em SS, policji i ¿andarmerii w
gospodarstwie Jana Kwidzyñskiego w Kamienicy

W szkole podczas wakacji
Ju¿ 16 sierpnia zaczê³y siê próby do Wojewódzkiej
Inauguracji Roku Szkolnego 2006/2007. Pó³ godziny przed wyznaczonym czasem przed szko³¹ zebra³a
siê dosyæ du¿a grupa chêtnych. Maj¹ce nas przygotowaæ nauczycielki - panie Danuta Wereda i Ma³gorzata P³otka zaprowadzi³y nas na halê
sportow¹. Ca³a grupa wyl¹dowa³a tam w
skarpetkach, bo nikt nie pomyœla³ o
zmiennym obuwiu. Tam przydzielono
nam poszczególne funcje. Ci, którzy nie
zg³osili siê do ¿adnej z nich, mieli pewnie
nadziejê, ¿e nie bêd¹ ju¿ potrzebni i
zostan¹ zwolnieni do domu, lecz
przeliczyli siê. Okaza³o siê, ¿e ich
zadaniem bêdzie zatañczenie uk³adu pt.
,,Œlimak”.
Nastêpne próby to æwiczenia, æwiczenia i æwiczenia... Wszystko musia³o byæ
doprowadzone do perfekcji. A by³y z
tym niema³e problemy! Spotykaliœmy siê
prawie codziennie. Czêsto towarzyszy³a
nam brzydka pogoda, która niekorzystnie
wp³ywa³a na nasz nastrój. Aura by³a
równie¿ przyczyn¹ poddenerwowania
naszych pañ, które zdziera³y sobie

Królewskiej. Podczas desperackiej obrony schronu
zginêli wszyscy, ³¹cznie z dowódc¹.
Najœciœlej zwi¹zany z Kartuzami i rejonem powiatu by³ oddzia³ partyzancki zorganizowany w 1942
roku przez nauczyciela Jana ¯urawicza. Podj¹³
walkê z pod oddzia³em SS w lesie mirachowskim.
Wrzeœniowa rocznica to czas, w którym warto
przypomnieæ m³odym ludziom tamte wydarzenia i
oddaæ ho³d bohaterom.
Na podstawie: Boles³aw Hajduk ,,Kartuzy i powiat
w latach 1939-1945” - fragmentu ksi¹¿ki ,,Dzieje
Kartuz’’t. II - opracowa³a Karolina M³yñska
gard³a, ci¹gle nas pouczaj¹c.
Wreszcie nadszed³ dzieñ 4 wrzeœnia. Inauguracja
roku szkolnego przebieg³a zgodnie z planem i bez
przykrych niespodzianek. Zadowolenie z udanego
przebiegu tej uroczystoœci spowodowa³o, ¿e szybko
zapomnieliœmy o wysi³ku i stresie towarzysz¹cym
przygotowaniom.
Kasia Kowalewska
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Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego
Rok szkolny 2006/2007 jest wyj¹tkowy nie tylko
dlatego, ¿e rozpocz¹³ siê 4, a nie 1 wrzeœnia, ale
równie¿ ze wzglêduna to, ¿e nasze gimnazjum
zosta³o wyró¿nione Wojewódzk¹ Inauguracj¹ Roku
Szkolnego. Na tê uroczystoœæ przyby³o wiele wa¿nych osobistoœci. Wœród zaproszonych byli: Wójt
Gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej Romuald Zieliñski, Wojewoda Województwa Pomorskiego Piotr
O³owski, Pomorski Kurator Oœwiaty Adam Krawiec, Przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa
Pomorskiego Brunon Synak, Wicemarsza³ek
Województwa Pomorskiego Jacek G³owacz, Biskup
Diecezji Pelpliñskiej Jan Bernard Szlaga oraz
pos³owie i senatorowie.
To wa¿ne wydarzenie rozpoczê³a msza œw. celebrowana przez biskupa Jana Bernarda Szlagê przy
o³tarzu papieskim, gdzie zebra³a siê m³odzie¿ z
gimnazjum, liceum oraz szko³y podstawowej.
Podczas nabo¿eñstwa z niepokojem zerkaliœmy na
nadci¹gaj¹ce chmury, którym towarzyszy³ porywisty wiatr. Potem kapela kaszubska, sztandary,
goœcie, chór, zespo³y ,,Tuchliñskie Skrzaty”i „Koraliki”, a nastêpnie m³odzie¿ gimnazjalna udali siê

do naszej szko³y.
Oko³o 11.00 wszyscy podekscytowani zebraliœmy siê przed g³ównym wejœciem do budynku.
Oficjalne uroczystoœci przy gimnazjum rozpoczê³o
wci¹gniêcie flagi pañstwowej i odœpiewanie
hymnu narodowego, podczas którego przepe³nia³a
nas duma, ¿e jesteœmy organizatorami Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego. Nastêpnie
wójt, wojewoda, przewodnicz¹cy sejmiku, kurator, biskup, starosta, generalny wykonawca,
dyrektor szko³y, przedstawiciel rodziców i nasza
kole¿anka Agnieszka Andraszewicz przeciêli
wstêgê. Z uœmiechem na twarzy patrzyliœmy na
oficjalne otwarcie nowej czêœci szko³y. Po piêknych recytacjach uczennic biskup Jan Bernard
Szlaga zosta³ poproszony przez wójta gminy
Sierakowice o poœwiêcenie obiektu szkolnego.
Podczas œwiêcenia nasz szkolny chór zaœpiewa³
pieœñ ,,Sanctum nomen Domini”. Nastêpnie
wszyscy udaliœmy siê do hali sportowej, gdzie
odby³a siê dalsza czêœæ uroczystoœci.
Katarzyna Kowalewska przy podk³adzie muzycznym wyrecytowa³a nam ,,M¹droœæ Syracha”.
Nastêpnie chór zaœpiewa³ piosenkê pt. ,,Modlitwa”,
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po czym delegacja z kwiatami uda³a siê pod pomnik
upamiêtniaj¹cy 243 ofiary II wojny œwiatowej z gminy
Sierakowice. Zachowuj¹c nale¿yty szacunek dla tych,
którzy oddali ¿ycie za nasz¹ wolnoœæ, uczciliœmy ich
pamiêæ minut¹ ciszy. PóŸniej dyrektor Gimnazjum w
Sierakowicach poprosi³ o zabranie g³osu goœci.
Najwiêksz¹ radoœæ sprawi³y nam s³owa pani
Hojarskiej. Pos³anka Samoobrony ufundowa³a
bowiem trzy godziny pobytu w Aquaparku w Sopocie ka¿demu uczniowi. Nic dziwnego, ¿e otrzyma³a
wielkie brawa.
Jednym z ciekawszych przemówieñ by³a wypowiedŸ wójta gimny Sierakowice. Pan Tadeusz
Kobiela przybli¿y³ nam kolejne etapy powstawania
szko³y. Nawi¹za³ do najwa¿niejszego etapu budowy w dziejach gimnazjum - wmurowania kamienia
wêgielnego, które to wydarzenie mia³o miejsce 28
wrzeœnia 2000r. Wtedy to biskup Jan Bernard Szlaga
poœwiêci³ fundamenty dzisiejszego budynku, a
najlepsza uczennica, Sylwia Gruba, podpisa³a w
imieniu uczniów dokument, który zosta³ umieszczony w murze budynku. Zdarzenie to by³o dla nas
niezwykle wa¿ne, rozpoczê³o bowiem symbolicznie
budowê ca³ego kompleksu, która zakoñczy³a siê w
tym roku.
Potem dyrektor naszej szko³y odda³ g³os m³odzie¿y, która rozpoczê³a czêœæ artystyczn¹. Pokaz
zacz¹³ siê uk³adem tanecznym ,,Herb”. Nastêpnie
zatañczy³y dla nas ,,Koraliki” ze Szko³y Podstawowej im. F. Ceynowy w Sierakowicach. Po ich wystêpie chór szkolny pod kierunkiem pani Wioletty
Kuczkowskiej oczarowa³ nas œpiewem pieœni
„Kaszuby”, po czym zatañczy³ dla nas Dzieciêcy
Kaszubski Zespó³ Pieœni i Tañca ,,Tuchliñskie Skrzaty”. Dostojnego poloneza zaprezentowali uczestnicy
obozu sportowego, którzy na przygotowanie
wystêpu poœwiêcali wraz ze swoimi opiekunkami
pani¹ Joann¹ Biñkowsk¹ oraz Wiolet¹ Kucht¹
ka¿d¹ chwilê woln¹ od treningu . Na koniec
mogliœmy zobaczyæ uk³ad „Œlimak”. Ci, którzy
uczestniczyli w próbach uroczystoœci, wiedz¹, ¿e
by³o to jedno z trudniejszych dla nas zadañ.
Pieœni¹ „Oda do radoœci” zakoñczyliœmy uroczystoœæ inauguracji roku szkolnego. Nasi nauczyciele

byli z nas zadowoleni, a nawet i dumni, poniewa¿
³adnie zaprezentowaliœmy siebie oraz nasz¹ szko³ê.
Wakacje siê skoñczy³y i czas zabraæ siê do nauki.
Bêdzie wspaniale uczyæ siê w szkole na miarê XXI
wieku, jak¹ niew¹tpliwie jest nasza - przy ulicy
Spacerowej w Sierakowicach.
Koleta Krause
i Martin Rydziñski IIe
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Trudny wybór...
Oto pytania, jakie zadaliœmy kandydatom na
przewodnicz¹cego Samorz¹du Uczniowskiego.
1. Czy masz ju¿ jakiœ pomys³ na otrzêsiny klas
pierwszych i jak zmierzasz zadbaæ o pierwsze
klasy?
2. Co s¹dzisz o szkole?
3. Je¿eli wygrasz, to co zamierzasz zmieniæ?
4. Jakie jest Twoje hobby?
5. Kim chcesz zostaæ w przysz³oœci?
6. O czym marzysz?
7. Jaka jesteœ?
8. Co jest lepsze: kolorowy pingwin czy czarnobia³a têcza?
9. Co uwa¿asz za najcenniejsze?
10. Jakiej muzy s³uchasz?
11. Ile i jakie imprezki przewidujesz za swojej
kadencji?
A oto odpowiedzi, jakich nam udzielili.
1. Maciej Fularczyk IIIf
1. Na pewno nie chcê ich drêczyæ,
a otrzêsiny to bêdzie superzabawa i
zapoznanie ze szko³¹ klas pierwszych.
2. Dla mnie szko³a jest bardzo
fajna, bo poznajê w niej bardzo
du¿o ciekawych osób.
3. Osobiœcie uwa¿am, ¿e szko³a
jest super, ale parê szczegó³ów
nale¿a³oby poprawiæ.
4. Moim hobby jest ¿eglarstwo.
5. Planujê zostaæ lekarzem-chirurgiem.
6. Marzê, jak wszyscy chyba, o szczêœciu.
7. Nie mogê tego okreœliæ, bo o to trzeba by by³o
zapytaæ moich przyjació³.
8. Kolorowy pingwin, bo jest bardziej weso³y od czarno-bia³ej têczy.
9. Oczywiste, ¿e szczêœcie, którego pragnê doznaæ.
10. Coraz czêœciej s³ucham bluesa ze wzglêdu na
brata graj¹cego tak¹ muzykê, a poza tym wolê rocka.
11. Na pewno kontynuacjê Œwiatowego Dnia Zdrowia
oraz postaram siê o jak najlepsz¹ organizacjê dyskotek,
poniewa¿ wiêksza liczba nie jest wykonalna.

2. Magda Ko³odziejczyk IIIg
1. Na razie nie mam pomys³u, ale na pewno wymyœlê
coœ fajnego, bo w zesz³ym roku mia³am superpomys³, ale
wylecia³ mi z g³owy.
2. Uczyæ siê nie lubiê, ale szko³a
jako budynek jest przepiêkna.
3. Na pewno du¿o zmieniê na
du¿o lepsze, mam du¿o fajnych
pomys³ów, za du¿o do wymieniania.
Ich realizacja zale¿y od tego, czy
mnie wybierzecie, czy nie.
4. S³uchanie muzyki i spotykanie
siê z przyjació³mi.
5. Chcê zostaæ projektantk¹
mody, prawnikiem lub architektem.
6. Marzê o zdaniu matury i

dostaniu siê na studia.
7. Jestem na pewno przebojowa, szalona, zakrêcona,
zwariowana, odpowiedzialna, œmieszna i fajna.
8. Czarno-bia³a têcza, bo lubiê czarny kolor i podoba mi siê
motyw têczy, kolorowy pingwin nie jest fajny.
9. Uwa¿am, ¿e to mi³oœæ, przyjaŸñ, szczêœcie i zdrowie.
10. Lubiê rock i pop: Avril Lavigne, Kelly Clarkson,
Hillary Duff, Oft Sprint, Master Plan.
11. Chcia³abym ich jak najwiêcej, ale to nie ode mnie
zale¿y, chocia¿ postaram siê.

3. Iza Labuda IIIa
1. Mam du¿o pomys³ów, których
na razie nie zdradzam, a co do
pierwszych klas, to... nie wiem.
2. Bardzo j¹ lubiê, jest w niej mi³a
atmosfera i mam wielu kolegów i
kole¿anek.
3. Hm... np. wystrój gablotek na
korytarzach i bêdê siê stara³a
wprowadziæ radiowêze³.
4. Kocham taniec i œpiew.
5. W przysz³oœci chcia³abym
zostaæ fryzjerk¹.
6. Marzê o wspania³ej przysz³oœci.
7. Bardzo ambitna, zawsze uœmiechniêta i kole¿eñska.
8. Kolorowy pingwin, bo lubiê œwiat w kolorowych
barwach.
9. Za najcenniejsze wartoœci w ¿yciu uwa¿am szczêœcie i
mi³oœæ.
10. Ró¿nej, najczêœciej hip-hopu.
11. Najczêœciej okolicznoœciowe: otrzêsiny, Dzieñ Nauczyciela itp.

4. Dominika Malek IIIc
1. Mam pewien pomys³, ale
muszê go jeszcze dopracowaæ.
Chcia³abym, aby pierwsze klasy
czu³y siê w naszej szkole jak
najlepiej i zrobiê wszystko, ¿eby tak
by³o.
2. Lubiê do niej chodziæ, bo mam
tu du¿o znajomych i lubiê siê
kszta³ciæ.
3. Chcia³abym, ¿eby wszyscy
czuli siê tu jak w gronie najlepszych
przyjació³.
4. Uwielbiam sport, g³ównie koszykówkê oraz czêste
spotykanie siê z przyjació³mi.
5. Chcia³abym byæ osob¹ cenion¹ przez innych, np. s³awn¹
malark¹ i podró¿owaæ po œwiecie z przyjació³mi..
6. Marzê o tym, ¿eby wzi¹æ grono najlepszych przyjació³ i wybraæ siê z nimi na wycieczkê do Tunezji.
7. Hm… rozrywkowa, ¿yjê z g³ow¹ w chmurach,
wszystko, co z³e, widzê w œwietle pozytywnym, staram siê
pomagaæ innym i byæ uczciwa oraz sympatyczna.
8. Kolorowy pingwin, poniewa¿ trzeba zawsze widzieæ
pozytywne barwy ¿ycia.
9. Najcenniejsze wartoœci w ¿yciu to wed³ug mnie
przyjaŸñ, mi³oœæ, szacunek i staram siê o tym pamiêtaæ.
10. Uwielbiam techno: Dj. Witek i Pakito.
11. Jeœli wygram, to postaram siê sprostaæ wszystkim
wymaganiom uczniów. Oczywiœcie chcia³abym, aby wszyscy
mile tu spêdzali czas.

5. Szymon Mechliñski IIId
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1. Planujê zrobiæ otrzêsiny w
œredniowiecznym stylu, chocia¿ plan
jest jeszcze do dopracowania.Chcia³bym, aby pierwsze klasy dobrze
czu³y siê wœród starszych kolegów.
2. Nasza nowa szko³a jest powodem naszej wspólnej dumy.
3. Jak ju¿ wczeœniej wspomnia³em, chcia³bym g³ównie poprawiæ
stosunki klas trzecich i pierwszych,
ale równie¿ drugich i pierwszych.
4. Najbardziej lubiê graæ w kosza
i s³uchaæ muzy.
5. Chcia³bym zostaæ astronomem i odkrywaæ nowe planety.
6. Pragnê osi¹gn¹æ ¿yciowy sukces, dziêki, któremu bêdê
s³awny.
7. Jestem baaardzo spokojny i leniwy.
8. Pewnie, ¿e kolorowy pingwin, bo musia³by œmiesznie
wygl¹daæ.
9. Na pewno bêdzie to moja rodzina i przyjaciele.
10. Uwielbiam metal: Apocalyptica
11. Nie bêdê Wam tu œciemnia³, ¿e bêdzie ich du¿o, bo to
nie ode mnie zale¿y, ale zrobiê, co w mojej mocy.

6. Damian Niklas IIIh
1. Mam kilka, ale szczegó³ów nie
zdradzam.
2. Bardzo ³adna szko³a i w takiej
szkole móg³bym byæ
przewodnicz¹cym.
3. Chcia³bym ni¿sze ceny w
sklepiku.
4. Moim hobby jest zarabianie
pieniêdzy.
5. Malarzem-œciemniaczem.
6. Marzê o marzeniu.
7. Jestem... du¿y i œmieszny.
8. Kolorowy pingwin, bo jest œmieszny.
9. Nasz¹ now¹ szko³ê i naukê.
10. Uwielbiam techno: Ich troje.
11. Np. Miss Mokrego Podkoszulka, Miss PGR-u, a tak serio,
to coœ na pewno bêdzie.

7. Mateusz Skrzypkowski IIIi
1. Jakieœ zabawy, konkursy, przebieranki, no i na pewno coœ
fajnego.
2. Jest fajna i nowa.
3. Spróbujê zrobiæ coœ, ¿eby by³o
bardziej rozrywkowo i ¿eby
szczêœliwy numerek losowano
codziennie.
4. Uwielbiam graæ w nogê.
5. Bêdê mechanikiem.
6. Jak wszyscy chyba o szczêœciu
i szczêœliwym ¿yciu.
7. Hm... przebojowy, skromny,
zakrêcony.
8. Têcza, bo lubiê bia³y i czarny
kolor.
9. Rozumie siê, ¿e szczêœcie, zdrowie i rodzinê.
10. Slucham wy³¹cznie techno: Tiesto.
11. Coœ na pewno bêdzie, np. andrzejki, zakoñczenie roku.

na tematyce muzyki m³odzie¿owej.
Jeœli chodzi o pierwsze klasy, to
postaram siê ca³kowicie wyeliminowaæ tzw. ,,kocenie” i dyskryminacjê.
2. A co mo¿na o niej s¹dziæ:
czasami jest fajnie, czasami - nie.
3. Nie mam na razie na myœli
¿adnych konkretów, bo nawet
gdybym coœ teraz zaproponowa³a,
wiem, ¿e nie wszystkim mo¿e siê to
spodobaæ.
4. Gra na gitarze i wszystko, co
zwi¹zane z muzyk¹ wspó³czesn¹ oraz oczywiœcie spotykanie
siê z przyjació³mi.
5. Tak dok³adnie to jeszcze nie wiem: mo¿e psycholo¿k¹, a
zastanawiam siê jeszcze nad medycyn¹, prawem a nawet
dziennikarstwem.
6. Nie mogê powiedzieæ, bo siê nie spe³ni.
7. Mam swoje motto: ,,Dopóki mamy w sobie si³ê i wiarê,
dopóty jest nadzieja na zwyciêstwo. A jeœli dodamy do tego
determinacjê i wolê walki, zwyciêstwo staje siê pewne” i
staram siê je wprowadzaæ w ¿ycie.
8. Kolorowy pingwin, poniewa¿ kolorowe jest moim
zdaniem weso³e, a czarno - bia³e - nudne. Chocia¿ z drugiej
strony: czarny jest zawsze trendy!
9. To zale¿y, wed³ug jakich kryteriów, bo oczywiœcie wa¿na
jest rodzina i spe³nianie marzeñ, ale s¹ jeszcze inne te¿ bardzo
wa¿ne rzeczy: zdrowie, szczêœcie.
10. Pop-rocka
11. No parê siê na pewno znajdzie.

9. Katarzyna Wroñska IIIe
1. Chcia³abym zorganizowaæ
jakieœ uroczystoœci dla ca³ej szko³y
na sali, a klasy pierwsze by³yby w
przebraniach i uczestniczy³yby w
zawodach sportowych.
2. Myœlê, ¿e jest ³adna, du¿a, ale
mo¿na przeprowadziæ w niej kilka
zmian.
3. Chcia³abym, aby ,,szczêœliwy
numerek” by³ losowany codziennie,
pragnê zorganizowaæ zabawê
andrzejkow¹, przed któr¹ bêd¹
tylko dwie lekcje, a potem impra. I
jeszcze urz¹dziæ taki festyn w dniu, który bêdzie wolny od
lekcji.
4. Muzyka i sport.
5. Chcia³abym pracowaæ w banku lub na poczcie.
6. Marzê o szczêœliwej przysz³oœci.
7. Myœlê, ¿e jestem weso³a, a kiedy trzeba - powa¿na. Inni
mówi¹, ¿e jestem odpowiedzialna.
8. Kolorowy pingwin, bo wolê œwiat kolorowy, a nie
czarno-bia³y.
9. Uczucia: mi³oœæ, przyjaŸñ, zaufanie.
10. Najbardziej lubiê pop: G. Andrzejewicz, Doda
11. Fajnie by by³o zorganizowaæ oko³o czterech dyskotek,
jakiœ festyn z ró¿nymi zabawami i grami, pierwszy dzieñ
wiosny, andrzejki, walentynki.

Rozmawia³a Klaudia Jóskowska

8. Wioleta Szynszecka IIIb
1. Moim zdaniem tegoroczne otrzêsiny mog³yby byæ oparte

7

4 wrzeœnia w naszej szkole

G a z e t a
Redaguje zespó³. Nauczyciel prowadz¹cy: Ewa Gliñska.
Projekt winiety: Iwona Wejher.

Gimnazjum w Sierakowicach.
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