
Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego 
w Sierakowicach

Historia szkoły



Trudne początki

• Wprowadzona reforma oświaty oraz czynniki demograficzne 

spowodowały konieczność podjęcia przez władze gminy 

decyzji o budowie gimnazjum w Sierakowicach. Jest to 

największa inwestycja gminna w historii samorządu. 

• Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 20 mln zł. 



1999/2000

• Początki nie były proste – w 1999 roku szkoła była 

zlokalizowana w czterech różnych miejscowościach 

(Sierakowice, Puzdrowo, Lisie Jamy, Mojusz). 

• 28 września 2000 roku nastąpiło wmurowanie kamienia 

węgielnego, które było wydarzeniem niezwykłej wagi dla 

całej społeczności szkolnej i lokalnej. 

• Odczytano akt erekcyjny Gimnazjum w Sierakowicach, 

który następnie został podpisany, włożony do tuby i 

umiejscowiony w kamieniu węgielnym. 

• W tym samym roku ogłoszono konkurs na godło szkoły i 

z pośród 216 prac wyłoniono dwie, z połączenia których 

powstało piękne logo. 



2000/2001
• Zakończenie roku szkolnego 2000/2001 odbyło się w 

Szkole Podstawowej im. Floriana Ceynowy w 

Sierakowicach, jak i również rozpoczęcie nowego roku 

szkolnego 2001/2002, ale już 1 października 2001 

nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszego bloku 

dydaktycznego, które było wzbogacone piękną oprawą 

artystyczną. 

• Na zaproszenie Zarządu Gminy Sierakowice w dniach 26-

30 października w Sierakowicach gościła delegacja z 

partnerskiego miasta Saint Ghislain w Belgii. 



2000/2001
• W wyniku przeprowadzonych rozmów, z których jedna –

uroczyste posiedzenie Zarządu Gminy Sierakowice –

odbyła się w nowym budynku gimnazjum, podjęto decyzję 

o szerszej współpracy z uwzględnieniem wszechstronnego 

ukształtowania młodzieży (wcześniej została podpisana 

umowa dotycząca współpracy oraz partnerstwa). 

• Również w tym roku szkolnym gościliśmy w dniach 25-27 

kwietnia w naszym gimnazjum delegację zaprzyjaźnionych 

nauczycieli z Podbrzezia na Litwie. 



Uroczyste otwarcie pierwszego bloku dydaktycznego.



Ważne projekty
• Od 2001 roku nauczyciele i uczniowie opracowali i 

wdrożyli do realizacji wiele interesujących programów i 

projektów edukacyjno – wychowawczych. W związku z 

tym nawiązali współpracę z wieloma organizacjami 

pozarządowymi, skąd otrzymywali środki finansowe na ich 

realizację. 

• Projekty, które wpłynęły w największym stopniu na 

podniesienie jakości pracy szkoły (w tym przedziale 

czasowym) to: "Aktywne Kaszuby", w którym największy 

nacisk położono na edukację regionalną i obywatelską, 

"Jestem okrętem i wiem, gdzie mój port" - pomagał 

uczniom w wyborze dalszej drogi życiowej po ukończeniu 

gimnazjum.



Efekty pracy

• Różnorodność działań proponowanych przez szkołę 

pozwoliła na udział w programie Pomorskich 

Certyfikatów Jakości Edukacji i zdobycie przez szkołę 

tytułu "Szkoły z klasą" oraz uzyskanie wojewódzkiego 

certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. 

• Uczniowie gimnazjum wielokrotnie byli finalistami i 

laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych 

organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

• Działania podejmowane przez uczniów i nauczycieli 

gimnazjum przyczyniały się do integrowania społeczności 

lokalnej.



2002/2003

• Nowy rok szkolny 2002/2003 przyniósł kolejną 

niespodziankę – uczniowie mieli już do dyspozycji dwa 

bloki dydaktyczne. 

• Otwarcie drugiego bloku nastąpiło 20 września 2002 roku. 



Rozwijamy się…

• Na otwarcie kolejnej części gimnazjum musieliśmy 

poczekać dwa i pół roku. 

• 4 lutego 2005 roku odbyło się uroczyste otwarcie hali 

sportowej. Ta inwestycja pochłonęła ponad 6,4 mln zł i 

była trzecim elementem z czterech zaplanowanych etapów 

budowy naszego obiektu. 

• W dniu 6 maja 2006 roku w Gimnazjum w Sierakowicach 

nastąpiło parafowanie umowy partnerskiej między 

gminami Saint-Ghislain i Sierakowicami. Współpraca 

rozpoczęła się kilka lat wcześniej od występu 

Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Sierakowice.



Ważne wydarzenia w życiu szkoły
• Ważnym wydarzeniem dla społeczności gimnazjalnej były 

XIII Młodzieżowe Igrzyska Przyjaźni, które odbyły się w 

Saint-Ghislain. 25 naszych uczniów zmierzyło się w 

sportowym współzawodnictwie z reprezentacjami 

Tatabany (Węgry), Allen (Niemcy), Chrischurch (Anglia), 

Saint-Lô (Francja) oraz z gospodarzami. Spotkania 

młodzieży miały miejsce nie tylko na stadionie, ale też 

poza nim. Ten wyjazd był nie tylko odpoczynkiem i 

sportową rywalizacją lecz też sposobem na poszerzenie 

wiedzy o świecie i służył promowaniu naszej gminy i 

Kaszub. 

• Jeszcze w 2006 roku odbył się w naszym gimnazjum VI 

Konkurs Logopedyczny, w którym udział wzięło 441 

uczniów z 40 szkół.



2005/2006

• W roku szkolnym 2005/2006 do gimnazjum uczęszczało 728 

uczniów, kadrę pedagogiczną stanowiło 50 nauczycieli i 

pedagogów. 

• Szkoła od wielu lat proponuje uczniom bogatą ofertę 

edukacyjną. 

• Od kilku lat funkcjonują klasy z nauczaniem dwóch języków 

obcych, dwie klasy sportowe, w których dyscypliną wiodącą 

jest piłka koszykowa.



2005/2006

• Propagując tradycje regionalne od 2000 roku wprowadzona 

została nauka języka kaszubskiego.

• Efektem tej pracy jest zdobywanie przez naszych uczniów 

czołowych lokat w wojewódzkim konkursie o tytuł "Mester 

pisemku". 

• W szkole funkcjonowało ponad 20 kół przedmiotowych i 

zainteresowań, a ich liczba stale wzrastała. 

• Działa wiele organizacji, wśród których na uwagę zasługują 

Młodzieżowa Rada Gminy, Uczniowski Klub Sportowy 

"Stolem", Samorząd Uczniowski, ZHP. Udział uczniów w tych 

działaniach umożliwia im zdobywanie nowych umiejętności i 

pozwala na rozwijanie ich zainteresowań.



2006/2007

• Przedsięwzięcia oświatowe podejmowane w gminie 

Sierakowice sprawiły, że zaproponowano organizację 

Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2006/2007 

naszemu gimnazjum. 



2006/2007

• Kolejny rok nauki 2006/2007 rozpoczął się w naszym 

gimnazjum od Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego. Na 

tę uroczystość przybyło bardzo wielu znamienitych gości.

• Udział w niej wzięło ponad 800 gimnazjalistów, grono 

pedagogiczne, dyrekcja, przedstawiciele samorządu, 

kuratorium oświaty, władze wojewódzkie, senatorowie i 

posłowie. 



2006/2007
• W tym roku szkolnym przedstawiciele kół 

zainteresowań „Europodwórko” i „Młodych 

Przyrodników” uczestniczyli w konferencji poświęconej 

ekorolnictwu w Słupsku. 

• Istotne było wzbudzenie wśród młodzieży 

zainteresowania przyszłością tego rolniczego regionu 

oraz jego środowiskiem naturalnym. 

• Nasi uczniowie odnoszą sukcesy sportowe, w tym roku 

szkolnym na uwagę zasługuje II miejsce w 

Międzynarodowym Turnieju Koszykówki McDonald 

Cup w Ostrawie w Czechach. 

• Zawody odbyły się w dniach 5-8 kwietnia 2007 roku. 



2006/2007
• W tym roku również przeprowadziliśmy na terenie 

szkoły konkurs „Mundurek”. Uczniowie, projektując 

strój, dali wyraz swojej wizji ubioru szkolnego. 

• Ostateczny wybór to błękitna koszulka polo wraz z 

granatową kamizelką opatrzone logo szkoły. 

• Nasi gimnazjaliści są też aktywni w czasie wakacji. 

• W Sierakowicach gościła młodzież z Litwy, Ukrainy i 

Białorusi, którzy przyjechali do Polski w ramach 

programu „Śladami naszych ojców”. Ponad 

pięćdziesięcioosobowa grupa zatrzymała się u 

sierakowickich rodzin.



2007/2008

• Rozpoczęcie roku szkolnego 2007/2008 rozpoczął 

dyrektor Krzysztof Andryskowski od wspaniałej 

wiadomości – naszej gminie nadano tytuł „Hit 2007”. 

• Od tego roku szkolnego nasi uczniowie zostali 

„umundurowani” - doczekaliśmy się nowych 

szkolnych strojów. 

• Zostaliśmy zaproszeni przez Kancelarię Prezydenta RP 

na uroczystość wręczenia odznaczeń Polakom 

uhonorowanym tytułem „Sprawiedliwy Wśród 

Narodów Świata”. Było to ogromne wyróżnienie dla 

naszej szkoły. 



2007/2008

• Przystąpiliśmy do międzynarodowego projektu 

edukacyjnego Szkoła Globalna, który prowadziła 

Polska Akcja Humanitarna wraz z organizacjami 

pozarządowymi z UE i Tajlandii. 

• Staliśmy się Szkołą Globalną, czyli taką, która 

uwzględnia sprawy globalne w nauczaniu i 

wychowaniu oraz zachęca uczniów do odkrywania 

swojej roli w społeczności lokalnej, w kraju, i na 

świecie. 



2007/2008

• Jak co roku zostały przeprowadzone zajęcia z policją, 

dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Mimo to, ten rok w 

naszej pamięci, zapisał się jako tragiczny - nasi gimnazjaliści 

w ciągu miesiąca pożegnali dwóch kolegów. 

• W tym roku szkolnym nasi uczniowie gościli na Ukrainie, 

gdzie poznawali historię, kulturę i tradycje tego regionu. 

Zawiązywali nowe przyjaźnie, a wyjazd był kontynuacją 

projektu „Śladami naszych ojców”. 



2007/2008

• W maju 2008 roku odbyły się w Sierakowicach XIV 

Międzynarodowe Igrzyska Przyjaźni. Przybyła do nas 

młodzież z Belgii (Sain-Ghislain), z Litwy (Podbrzezie), z 

Niemiec (Aalen), z Węgier (Tatabanya), z Wielkiej Brytanii 

(Christchurch). 

• Młodzież sześciu krajów (nasi polscy gimnazjaliści również) 

rywalizowała z sobą o miano najlepszych w sporcie. Były 

konkurencje lekkoatletyczne, gry zespołowe, a przy tym 

wyśmienita zabawa.



2008/2009

• Rok szkolny 2008/2009 obfitował w zajęcia teatralne i 

taneczne, które prowadziły wolontariuszki będące na co 

dzień studentkami szkoły teatralnej. 

• Przeprowadzono (jak co roku) konkurs na szkolnego 

DJ-a. 

• Zwycięzca prowadził szkolne dyskoteki (andrzejkową, 

walentynkową i inne).

• Następny cykliczny konkurs to „Wyraź siebie”. 

• W tym roku szkolnym przypadała 90 Rocznica 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W związku z 

tym odbył się wielki konkurs wiedzowy, z elementami 

sportowymi (bieg z rannym powstańcem) oraz 

muzycznymi (rozpoznawanie piosenek patriotycznych) 

dla klas III. 



2008/2009

• Na terenie naszego Gimnazjum odbył się również XIX 

Przegląd Zespołów Kolędniczych Województwa 

Pomorskiego, który był niewątpliwie wielką atrakcją dla 

młodzieży i odwoływał się do tradycji przodków. 

• W lutym do Sierakowie przyjechała młodzież z Belgii. 

Nawiązano nowe przyjaźnie, przeprowadzono ciekawe 

zajęcia, między innymi teatralno-taneczne. 



2008/2009

• W naszym gimnazjum swoje umiejętności prezentowała 

grupa teatralna z Tuchlina „Niepospolite Ruszenie”, 

która wystawiła „Przedstawienie Hamleta we wsi 

Głucha Dolna”.

• Aktywnie działające koło „Europodwórko” 

zorganizowało spotkanie z podróżnikiem Romualdem 

Koperskim. 

• W tym samym roku, z okazji 5. rocznicy przynależności 

Polski do UE odbył się kolejny konkurs wiedzowy 

organizowany przez wyżej wspomniane koło. 



2008/2009

• Od wielu już lat obchodzone są w naszym gimnazjum 

„Dni matematyki”, które wbrew obiegowej opinii, że 

jakoby matematyka jest najtrudniejszą z nauk, przyciąga 

rzeszę młodych ludzi – oczywiście chętnych do pomocy 

i współpracy. 

• Spotkanie z Muzyką i Poezją Europejską. 

• Zawody wędkarskie o Puchar Dyrektora Gimnazjum. 

• Konkurs „Nakrętka”. 

• Akcja „Gorączka złota”. 

• WOŚP.



2009/2010

• W roku szkolnym 2009/2010 Tomasz Ziemann został 

zastępcą dyrektora do spraw wychowawczych, czyli 

mamy dwóch wicedyrektorów i dyrektora głównego. 

• W tym roku szkolnym młodzież uczestniczyła w 

projekcie „Przystanek nauka”.

• Aktywnie działa kółko wędkarskie, które zorganizowało 

wyjazd nad jezioro Okonek. 



2009/2010

• Prężnie działająca grupa harcerzy zorganizowała biwak, 

który rozwijał u uczniów nie tylko umiejętności 

sprawnościowe, ale również wiedzowe. 

• 7 listopada 2009 roku odbyło się na terenie naszego 

gimnazjum VIII Dyktando Kaszubskie, które było 

znaczącym wydarzeniem dla społeczności kaszubskiej. 

• Imponująca była liczba uczestników – 211. piszących w 

pięciu kategoriach grupowych. Dodatkowo całą 

uroczystość uświetniły: wystawa poświęcona życiu i 

twórczości Antoniego i Aleksa Pelplińskich oraz 

prezentacja multimedialna na temat ich działalności. 

Następnie zespół teatralny ze szkoły w Załakowie 

zaprezentował na podstawie tekstów braci Peplińskich 

przedstawienie teatralne. Wystąpił też zespół C.Z.A.D.. 



2009/2010

• Wszyscy mieli okazję osobistego spotkania z pisarzem 

Aleksym Pelplińskim, który na swojej publikacji chętnie 

składał autografy. 

• W tym roku również młodzież naszego gimnazjum 

aktywnie włączyła się w działania WOŚP, którą uświetnił 

pokaz ratownictwa w wykonaniu harcerskiej grupy 

ratowniczej „Alfa” z Gdańska oraz występ zespołu 

„Straight Fingers”. 



2009/2010

• Od stycznia 2010 roku rozpoczęła się kampania 

wyborcza na patrona szkoły. 

• Wybór nie był prosty, gdyż wśród propozycji znalazły się 

takie osoby jak: Józef Piłsudski, ks. Bernard Łosiński 

oraz Maria Skłodowska-Curie. 

• Głosowali rodzice, nauczyciele i uczniowie. Oddano 741 

ważnych głosów. Zwycięzcą plebiscytu został Józef 

Piłsudski. 



2009/2010

• Nasza młodzież aktywnie uczestniczy w działaniach gminy na 

szczeblu lokalnym. W związku z tym, z chęcią wzięła udział w 

spotkaniu w sprawie budowy skateparku w Sierakowicach. 

• W tym roku szkolnym odwiedził nas ze swoim 

przedstawieniem teatr „Niepospolite Ruszenie” ze spektaklem 

„Ferdydurke”. 

• W 2010 roku nasz młodzież wzięła udział w 

międzynarodowych Igrzyskach Przyjaźni w Anglii.



2009/2010
• XV igrzyska pozwoliły uczniom zdobyć nowe 

umiejętności językowe, poznać kulturę innego kraju, 

uczyły tolerancji, ale przede wszystkim umożliwiły 

zawarcie wielu przyjaźni. 

• 22 maja odbył się Festiwal Nauk Wszelakich w ramach 

projektu „Przystanek nauka”, który był podsumowaniem 

tego działania finansowanego przez UE, a mającego 

poszerzyć ofertę edukacyjną szkoły. 

• W maju gościliśmy młodzież i nauczycieli ze Szwecji.



2010/2011

• Rok szkolny 2010/2011 rozpoczął się od uroczystej 

inauguracji. W tym roku szkolnym nasza kadra pedagogiczna 

liczyła 51 osób.

• Jak co roku we wrześniu odbyło się spotkanie z 

przedstawicielami policji w ramach programu adaptacyjnego 

„Kroczek”.

• Policjant poinformował uczniów o ich prawach, obowiązkach i 

zagrożeniach, które na nich czyhają  na drogach i poza nimi.

• Uczniowie usłyszeli również o swojej odpowiedzialności za 

wykroczenia i przestępstwa.



2010/2011

• W naszym gimnazjum odbył się XXV 
Wojewódzki Zlot SKKT-PTTK-PTSM, którego 
organizatorką na terenie szkoły była pani Anna 
Andryskowska.

• Jak co roku, we wrześniu, odbyły się wybory do 
Samorządu Uczniowskiego poprzedzone 
odpowiednią kampanią oraz konferencją prasową 
z kandydatami.

• W naszej szkole jest to wydarzenie niezwykle 
medialne i przestrzegane są zasady rywalizacji 
„fair play”.



2010/2011

• Do Zarządu SU weszli w tym roku szkolnym:

Kamil Szela - przewodniczący,

Jakub Borczon - zastępca przewodniczącego,

Szymon Mielewczyk - sekretarz.



2010/2011

• Nasze gimnazjum dba o wszechstronny rozwój ucznia i 

w tym celu zaproszono grupę Braci Rycerskiej „Kerin” z 

Gniewu, która zademonstrowała między innymi pokaz 

walki na miecze, pasowanie na rycerza, itd.



2010/2011

• Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Językowej w 

Gdańsku ogłosili naszą szkołę Gimnazjum z Klasą i Troską o 

Ucznia, a wszystko to na podstawie prelekcji wygłoszonej 

przez panią Grażynę Paracką na temat komunikacji językowej 

w szkole.



2010/2011

• 8-9 października 2010 roku nasza młodzież uczestniczyła 

w I Harcerskim Rajdzie Kaszubskim „Remus”. W 

zajęciach brało udział 110 harcerzy.

• 19 października odbyły się (jak co roku) „Otrzęsiny klas 

I” – hasło przewodnie brzmiało: „Zespoły muzyczne –

Powróćmy, jak za dawnych lat”. Młodzież losowała 

zespół, który musieli zaprezentować przed publicznością 

szkolną. Do wyboru mieli takie zespoły jak: Pink Floyd, 

Modern Talking, Dżem, Abba, Perfect, Alibabki,  Lady 

Pank, The Beatels.



2010/2011

• 22 października odbył się zorganizowany przez ZKP 

Gminny Konkurs Twórczości Literackiej w Języku 

Kaszubskim – pierwsze i drugie miejsce zajęły uczennice 

naszej szkoły – Weronika Damps oraz Marta Kurs. 

Oficjalne wręczenie nagród odbyło się 5 listopada.

• Odbyły się też wybory na szkolnego DJ-a, które wygrała 

grupa DJ Space Kid w składzie – Dawid Brzeski, Kamil 

Szela i Karol Abramowski.



2010/2011

• 9 listopada 2010 roku nadano naszemu gimnazjum imię 

Józefa Piłsudskiego.

• W uroczystościach związanych z nadaniem szkole 

imienia oraz poświęceniem i wręczeniem sztandaru 

wzięło udział wiele znamienitych osób.

• Dzień 9 listopada od tegoż roku będzie w naszej szkole 

obchodzony jako święto.

• Całą społeczność szkolna przygotowywała się do tego 

wydarzenia. Nauczyciele, uczniowie i rodzice wspólnie 

pracowali nad uświetnieniem tej uroczystości.



2010/2011

• Na auli szkolnej została odsłonięta kompozycja plastyczna 

naszego lokalnego artysty pana Jarosława Wójcika, która 

stała się wyjątkowym elementem dekoracyjnym, ale 

również nadającym szkole powagi i niezwykłości.

• Całą uroczystość uświetniła też Grupa Rekonstrukcji 

Historycznej „Legion 1920”.



2010/2011

• 10 listopada naszą szkołę odwiedziła grupa nauczycieli i 

uczniów z zaprzyjaźnionej polskiej szkoły w Podbrzeziu 

na Litwie.

• Od dnia 15 do 24 listopada w szkole gościły 

wolontariuszki z Saint-Ghislain, które prowadziły zajęcia 

z młodzieżą naszej szkoły w języku francuskim, 

oczywiście była to nauka w formie gier i zabaw, która 

uczniom bardzo przypadła do gustu.

• Również w tym terminie, bo od 15 do 19 listopada nasi 

uczniowie wzięli udział w akcji „Miej serce”, której 

celem było uwrażliwienie młodzieży na potrzeby 

zwierząt.



2010/2011

• W naszej szkole słynne są już dyskoteki andrzejkowe, w 

przygotowaniu których aktywny udział biorą uczniowie –

tegoroczna odbyła się 24 listopada.

• 30 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z AIDS, 

którego organizatorem była Szkolna Komisja ds. Promocji 

Zdrowia, a wszystko odbyło się pod czujnym okiem pani 

pedagog Wiesławy Płotki.



2010/2011

• 6 grudnia naszą szkołę odwiedził Mikołaj, który częstował 

uczniów słodyczami.

• Tego dnia odbył się Mecz Mikołajkowy – uczniowie kontra 

nauczyciele, który od kilku lat stał się niepisaną tradycją 

naszej szkoły, a młodzież chętnie mierzy się ze swoimi 

pedagogami w sportowej rywalizacji.

• Nasza szkołą słynie z akcji ekologicznych i dbałości o 

środowisko naturalne i dlatego dnia 8 grudnia odbyła się lekcja 

w ramach projektu „Radunia wczoraj, dziś i jutro”.

• Warsztaty z edukacji ekologicznej – „Woda źródłem życia”.



2010/2011

• 14 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw 

Człowieka.

• 15 grudnia młodzież uczestniczyła w warsztatach „Na 

północy-stop cyberprzemocy”. Odbyła się też prelekcja 

dla rodziców.

• Również 15 grudnia zakończyliśmy akcję „I ty możesz 

zostać św. Mikołajem”, która na stałe wpisała się w nasz 

szkolny kalendarz imprez.

• 22 grudnia w naszym gimnazjum odbyła się wigilia 

szkolna, w której udział brali uczniowie, nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz przedstawiciele rodziców i władz 

samorządowych.



2010/2011

• 23 grudnia 2010 roku nasza szkoła otrzymała certyfikat 

„Szlachetnej paczki”.

• Początek roku 2011 rozpoczął się od wolontariatu i 

udziału w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy –

uczniowie, którzy zostali wcześniej przeszkoleni przez 

przedstawiciela policji kwestowali na ulicach, a w szkole 

odbył się mecz „Gimnazjum i przyjaciele” kontra 

„Reszta świata” oraz licytacja. Wszystko uświetnił 

występ formacji „Black Dance” – pobiliśmy 

ubiegłoroczny rekord WOŚP.



2010/2011

• Tradycją stał się też apel podsumowujący pierwsze półrocze, 

na którym dyrektor Krzysztof Andryskowski gratuluje 

uczniom poszczególnych klas wyników w nauce, zachowaniu i 

frekwencji.

• W tym roku szkolnym po raz IV odbyły się turnieje halówki 

klas I, II i III.

• 16 stycznia w auli naszego gimnazjum odbył się koncert kolęd 

bożonarodzeniowych, który również jest imprezą o 

wieloletniej tradycji.

• 20 stycznia nasze uczennice – Zofia Reclaf i Paulina 

Węsierska wzięły aktywny udział w promocji książki „Pòn 

Tadeùsz” w GOK w Sierakowicach.



2010/2011

• 2 lutego 2011 roku odbył się happening na rzecz chorych na 

białaczkę. Każda z klas naszej szkoły przygotowała 

transparent i wspólnie z innymi szkołami przemaszerowaliśmy 

ulicami Sierakowic. Zakończenie marszu odbyło się przy 

Ołtarzu Papieskim, a jego uwieńczeniem było wypuszczenie 

czerwonych baloników.

• 4 lutego odbył się w naszej szkole turniej piłki siatkowej.

• 7-11 lutego 2011 r. zorganizowano w szkole warsztaty 

teatralno-taneczne prowadzone przez studentki Akademii 

Teatralnej w Warszawie.



2010/2011

• 11 lutego odbyły się w naszej szkole gminne eliminacje do 

Konkursu Wiedzy o Regionie.

• Coroczną tradycją stała się w naszej szkole poczta 

walentynkowa oraz dyskoteka.

• W lutym w gimnazjum odbył się Szkolny Konkurs 

Recytatorski Prozy i Poezji Polskiej.



2010/2011

• Warsztaty dla uczniów klas III prowadzone przez 

przedstawicieli Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w 

Gdańsku również należą już do tradycji naszej szkoły.

• Uczniowie dzięki takim zajęciom, ale nie tylko, dowiadują się 

o predyspozycjach zawodowych oraz zawodach przyszłości.

• 21 lutego 2011 roku po raz kolejny na scenie naszej auli 

gościliśmy zespół teatralny „Niepospolite ruszenie” z 

Tuchlina.

• W naszej szkole zdarzają się też wesołe akcje – „Pokaz mody 

klas III”.



2010/2011

• W marcu w naszej szkole po raz  czwarty odbyły się 

Międzyklasowe Konkursy Wiedzy o Krajach 

Niemieckojęzycznych, Francuskojęzycznych oraz 

Anglojęzycznych.

• Również w marcu, w tradycji naszej szkoły, zapisał się 

konkurs „Wyraź siebie” – uczniowie śpiewają, tańczą, grają na 

instrumentach, a nawet prezentują jazdę na rowerze.

• Dla rodziców naszych uczniów organizujemy spotkania z 

dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych. Aby wszystko 

przebiegło sprawnie, terminy takich spotkań są w naszej 

szkole wyznaczane w dzień konsultacji lub wywiadówek.



2010/2011

• Na początku kwietnia 2011 roku otrzymaliśmy wiadomość 

z MEN, że nasze Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego 

otrzymało tytuł Szkoły Odkrywcy Talentów.

• Co roku jest też w szkole organizowany Konkurs 

Recytatorski „Rodnô Mòwa”.

• W 2011 roku odbyło się XI Spotkanie z muzyką i poezją 

europejską.

• Z okazji Światowego Dnia Zdrowia w szkole 

zorganizowano m. in. Koncert zespołu rockowego „Na 

Ostatnią Chwilę”.



2010/2011

• 29 kwietnia 2011 roku odbył się Sejmik inaugurujący projekt 

„Poznajemy Jezioro Bukowskie”.

• Również 29 kwietnia 2011 roku delegacja z naszej szkoły 

gościła na Litwie.

• 3 maja corocznie nasi uczniowie składają wiązanki pod 

pomnikiem Matki Boskiej Królowej Kaszub, który jest 

usytuowany w centrum Sierakowic.

• W naszym gimnazjum zawsze z odpowiednią powagą 

odbywają się imprezy związane z obchodami rocznicy 

Konstytucji 3 Maja.



2010/2011

• 7 maja uczniowie wraz z opiekunami udali się nad Jezioro 

Bukowskie, gdzie w ramach realizowanego projektu dokonali 

pomiaru grubości drzew, pomiary chemiczne i fizyczne wody, 

dodatkowo zebrali śmieci. 

• Dnia 10 maja 2011 roku wydawnictwo Nowa Era ogłosiło 

wyniki ogólnopolskiego konkursu „Projekt z klasą” i nasza 

szkoła otrzymała nagrodę główną – grant w wysokości 5000 zł 

na realizację projektu „Śladami Dedala – budowa symulatora 

lotniczego. Nowa Era symulacji lotniczej w Gimnazjum w 

Sierakowicach”.



2010/2011

• 11 maja 2011 roku w szkole odbyły się warsztaty „ABC 

ekonomisty”.

• 12 maja 2011 roku nasi uczniowie zajęli wysokie miejsca w IX 

Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Francji.

• 12 i 13 maja 2011 roku grupa naszej młodzieży uczestniczyła 

w X Młodzieżowym Sejmiku Ekologicznym w Goręczynie.

• 17 maja odbyły się VI Gimnazjalne Potyczki z Językiem 

Polskim.

• Również w maju odbył się wieczorek poetycki, który również 

na stałe zapisał się w kalendarzu imprez szkolnych.



2010/2011

• Ponieważ nasi uczniowie kultywują pamięć i tradycje 

przodków, z chęcią wzięli udział w „Majówce z Wybickim” 

zorganizowanej w Będominie.

• 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka w szkole został rozegrany 

mecz nauczyciele kontra uczniowie.

• Od kilku lat w naszym gimnazjum zamiast wielu wycieczek 

organizowanych w ciągu całego roku, wprowadzono tydzień 

wycieczkowy, w czasie którego uczniowie wraz z opiekunami 

wyjeżdżają w różne zakątki Polski i nie tylko, wszystko zależy 

od finansów i pomysłowości.



2010/2011

• W czerwcu zostało zorganizowane spotkanie dla rodziców klas 

VI szkół podstawowych, na którym dyrekcja przedstawiła 

informacje o organizacji gimnazjum, programie dydaktycznym 

i wychowawczym.

• Charakterystycznym elementem kalendarza imprez szkolnych 

jest bal absolwentów, na którym uczniowie klas III po raz 

ostatni bawią się w murach naszej szkoły i to w tak huczny 

sposób.



2010/2011

• W czerwcu podsumowuje się konkursy: „Nakrętka 2011” oraz 

„Góra grosza” – obie akcje na stałe zagościły w murach naszej 

szkoły.

• W czasie wakacji młodzież nie próżnuje i tak w terminie od 

4-6 lipca 2011 roku bierze udział w biwaku nad Jeziorem 

Bukowskim.

• W terminie od 3 do 10 sierpnia 2011 roku młodzież i 

nauczyciele gościli delegację uczniów i dorosłych z Belgii.



2011/2012

• Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2011/2012 odbyła 

się w towarzystwie 53 nauczycieli, wychowawców oraz 

pedagogów.

• Nowy rok szkolny obfitował w wiele wydarzeń, nie tylko 

tych cyklicznych, które na stałe wpisały się w kalendarz 

imprez.

• Dnia 7 września 2011 roku odbyła się w auli naszego 

gimnazjum prelekcja na temat odnawialnych źródeł 

energii.

• Jak co roku we wrześniu nasi pierwszoklasiści mają 

spotkanie z przedstawicielami policji.



2011/2012

• 15 września 2011 roku nasza młodzież w ramach projektu 

unijnego wzięła udział w zajęciach w Centrum 

Hewelianum oraz obejrzała wystawę „Energia, Niebo i 

Słońce”.

• 16 września 2011 roku odbyło się spotkanie z zakonnicą -

siostrą Lidią, która swoją posługę pełni w Kamerunie, 

bardzo uatrakcyjniło to lekcje religii.

• 24 września 2011 roku odbyło się podsumowanie projektu 

„Rozwój przez kompetencje”.



2011/2012

• We wrześniu, po odpowiedniej kampanii medialnej, 

wyłoniono nowy skład Zarządu SU: Jakub Leszczyński 

jako przewodniczący oraz jego zastępcy Aleksander Reiter 

i Seweryn Stencel.

• 29 września w auli naszego gimnazjum gościła grupa 

absolwentów Akademii Teatralnej z Białymstoku z 

przedstawieniem „Mały Książę”.

• 30 września nasi gimnazjaliści mogli uczestniczyć w 

harcerskim rajdzie „Remus”.

• Od 30 września do 2 października część uczniów wraz z 

opiekunami uczestniczyła w XXVI zlocie kół 

turystycznych.



2011/2012

• 3 października na terenie naszego gimnazjum odbył się 

pokaz rycerski pod tytułem „Persja i Grecja”.

• 15 października 2011 roku odbył się rajd harcerski.

• 19 października zorganizowano Otrzęsiny klas I – hasłem 

przewodnim był „Świat filmu”.

• 21.10.2011 r. podsumowaliśmy obchody roku Floriana 

Ceynowy.

• W październiku w ramach projektu „Poznajemy Jezioro 

Bukowskie” zostały przeprowadzone kolejne zajęcia 

terenowe.



2011/2012

• 26 października obchodziliśmy Dzień Papieski. Uczniowie 

wraz z opiekunami przygotowali inscenizację słowno-

muzyczną.

• 28 października odbył się w naszym gimnazjum konkurs z 

języka kaszubskiego.

• 10 listopada podsumowaliśmy projekt edukacyjny „Józef 

Piłsudski mój patron – mój wzór”.

• W tym roku szkolnym konkurs na szkolnego DJ-a wygrała 

grupa „Lymen”.



2011/2012

• Od października do listopada mogliśmy podziwiać 

wystawę fotograficzną „Jezioro Bukowskie w różnych 

porach roku”.

• 8 grudnia odbył się finał konkursu plastycznego „Moje 

Kaszuby”.

• Nasi uczniowie brali udział w różnych zawodach 

sportowych, Wiktor Nawrocki w turnieju ogólnopolskim 

w tenisie stołowym zajął 9 miejsce. 



2011/2012

• Na koniec grudnia MEN złożyło podziękowania za 

udział w pilotażu nowych rozwiązań prawnych w 

obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej i 

kształcenia specjalnego, prowadzonym w szkole w roku 

szkolnym 2010/2011 w ramach projektu systemowego 

„Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

• Kolejny finał WOŚP i kolejny sukces nie tylko 

finansowy, ale również artystyczny naszych uczniów.



2011/2012

• Na terenie naszego gimnazjum odbywają się imprezy nie 

tylko o zasięgu lokalnym – tym razem pomogliśmy w 

organizacji promocji i prezentacji nowych podręczników 

do nauki języka kaszubskiego autorstwa pani Danuty 

Pioch – dyrektor z zaprzyjaźnionej z nami SP w Mojuszu. 

• W marcu 2012 roku nasi uczniowie mogli uczestniczyć w 

warsztatach tanecznych prowadzonych przez 

wolontariuszki ze studium teatralnego w Warszawie.

• Marzec jest miesiącem, w którym regularnie odbywają się 

międzyklasowe potyczki wiedzowe na temat krajów 

niemieckojęzycznych, francuskojęzycznych i 

anglojęzycznych.



2011/2012

• Nasi uczniowie mieli niepowtarzalną okazję spotkania się 

z podróżnikiem i autorem kilku książek – Romualdem 

Koperskim.

• Dnia 20 marca 2012 roku w szkole została zorganizowana 

giełda szkół ponadgimnazjalnych, która, jak co roku, 

wzbudziła duże zainteresowanie rodziców, uczniów i szkół 

i to nie tylko z naszego powiatu. Szkoły ponadgimnazjalne 

bardzo zabiegają o naszych gimnazjalistów, co od wielu lat 

bardzo cieszy naszych nauczycieli i dyrekcję.

• Jedną z imprez cyklicznych, którą obchodzimy w marcu 

jest pierwszy dzień wiosny. 



2011/2012

• 27 marca 2013 roku odbyło się przedstawienie szkolnej grupy 

teatralnej. Spektakl nosił tytuł „Szkolne dekrety króla Artura” i 

wzbudził spore zainteresowanie wśród naszych uczniów.

• 28 marca nasi uczniowie brali aktywny udział w pokazie 

strażackim. Wszyscy byli pod wrażeniem ich umiejętności i 

sprawności fizycznej.



2011/2012

• Dnia 29 marca otrzymaliśmy wiadomość o wyróżnieniu w 

Wojewódzkim Konkursie Plastycznym o tematyce 

ekologicznej. Uczennicą docenioną była Angelika Bronk.

• 30 marca 2012 roku w kartuskiej gazecie mogliśmy 

przeczytać informację o ciekawych perspektywach dla 

uczniów naszego gimnazjum. Mowa oczywiście o 

projekcie „Śladami Dedala – mierz wysoko, ale 

rozważnie”. W zajęciach lotniczych brało udział 20 osób, a 

projekt był współfinansowany przez UE. Kwota dotacji 

wyniosła 49990,20. Było to imponujące osiągnięcie.



2011/2012

• 31 marca 2012 r. nasi uczniowie wzięli udział w 

Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego i zajęli w nim 

najwyższe miejsca.

• 12 kwietnia mogliśmy uczestniczyć w koncercie zespołu 

ZHP „Wołosatki”.

• Nasi uczniowie biorą udział w konkursach ze znajomości 

języków obcych. Na poziomie gimnazjum zwyciężyła 

Martyna Fierka – jej znajomość języka niemieckiego była 

naprawdę imponująca.



2011/2012

• W maju obchodzimy święta narodowe, a nasi uczniowie 

pamiętają o historii własnego narodu i są z niej dumni.

• W dniach od 11 do 16 maja 2012 w naszym gimnazjum 

odbyło się spotkanie europejskie na temat „Dziedzictwo 

kulturowe naszych regionów”.

• Uczniowie zawsze chętnie służą pomocą, a szczególne 

osiągnięcia mają w wolontariacie.

• 22 kwietnia zbierali fundusze dla Kartuskiego Hospicjum 

Domowego.



2011/2012

• W VII Powiatowych Potyczkach z Językiem Polskim 

drużyna z naszej szkoły zajęła III miejsce.

• 23 maja odbyły się warsztaty w stacji limnologicznej. 

Takie ciekawe zajęcia nie są w szkole niczym nowym, 

gdyż nasi nauczyciele bardzo dbają o wszechstronny 

rozwój swoich podopiecznych.

• Dnia 26 maja nasi uczniowie wzięli udział w „wyprawie 

po generalskie epolety” – były to zajęcia terenowe w 

okolicy Będomina.



2011/2012

• 25 maja oficjalnie zakończono projekt „Rozwój przez 

kompetencje”.

• W maju został oficjalnie rozpoczęty sezon żeglarski. W 

naszym gimnazjum zajęcia koła żeglarskiego prowadzi 

pani Anna Piasecka, a uczniowie bardzo chętnie biorą w 

nich udział.

• Dla naszych uczniów za wytężoną pracę w grupie 

harcerskiej DHS „Tajfuny” niewątpliwą nagrodą był 

wyjazd w Góry Świętokrzyskie wraz z opiekunem 

Witoldem Sildatkiem.



2011/2012

• Ponieważ nasi uczniowie dzielnie „walczyli” o otwarcie 

skateparku w Sierakowicach nie mogło ich zabraknąć przy 

oficjalnym otwarciu.

• 16 maja 2012 roku odbyły się zajęcia terenowe nad 

Jeziorem Długim. Gimnazjaliści badali glebę, cechy 

fizyczne i chemiczne wody, a także sprzątali teren wokół 

jeziora. Dla uczniów, jak i dla mieszkańców Kaszub, 

dbałość o piękno otaczającej nas przyrody jest 

niewątpliwym priorytetem. Wychowujemy przyszłe 

pokolenia ekologów i ludzi o odpowiednim nastawieniu 

do otaczającego nas świata przyrodniczego.



2011/2012

• 26 czerwca nasi uczniowie mogli odwiedzić i zapoznać się 

z pracą ośrodka zarybieniowego w Skorzewie. Prelekcja o 

pracy ichtiologa i rybaków utkwiła wszystkim w pamięci. 

Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Wędkarstwo drogą 

do poznania i odkrywania piękna przyrody”.

• Na sesji Rady Powiatu Kartuskiego nagrodzono uczniów 

biorących udział w projekcie „Zdolni z Pomorza”. 

Najlepszymi absolwentami okazali się Kamil Felskowski i 

Rafał Lehmann.



2011/2012

• W czerwcu zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Uroczystość 

ta jest okazją do wyróżnienia najzdolniejszych uczniów i 

momentem podziękowania dla ich rodziców.

• Nasi uczniowie mają zajęcia w czasie wakacji, które są 

powiązane z ich pasjami – np. ze sportem.

• Od 11 do 17 sierpnia odbył się biwak wędkarski w Raduniu. 

Uczniowie dbali o piękno otaczającej przyrody i łowili ryby –

połączyli przyjemność z pożytecznością. 



2012/2013

• We wrześniu rozpoczęliśmy nowy rok szkolny wraz z 49 

członkami kadry pedagogicznej.

• Już 2 września uczniowie wzięli udział w programie 

„Eko-logika”. Nie tylko pracowali, uczyli się, ale również 

wzięli udział w koncercie znanej polskiej wokalistki 

Kayah.

• Początek września to rozstrzygniecie konkursu – kartka z 

wakacji. 

• 21 września nasz uczeń Wiktor Nawrocki zajął II miejsce 

wśród kadetów Pomorza w tenisie stołowym.

• Wrzesień to też bardzo medialna akcja wyborcza do SU.



2012/2013

• Do Zarządu SU weszły następujące osoby: Martyna Bigus, 

Karina Stencel i Kamila Bulczak.

• 27 września odbyła się inauguracja akcji „Pola Nadziei 2013”. 

Na terenie szkoły uczniowie przygotowali teren i posadzili 

żonkile. Wszelkie prace koordynował dyrektor Krzysztof 

Andryskowski.

• We wrześniu odbyło się spotkanie z ajentem stołówki w 

sprawie asortymentu sklepiku szkolnego.

• 28 września odbyło się spotkanie klas pierwszych z 

dyrektorem i przedstawicielem policji – oczywiście w ramach 

programu „Kroczek”.



2012/2013

• 28-29 września odbył się pieszy rajd harcerzy do Załakowa, 

gdzie brali oni udział w ciekawych zajęciach.

• Część młodzieży wzięła udział w XXVII Wojewódzkim Zlocie 

SKKT PTTK PTSM w Gniewinie. Odwiedzili oni kompleks 

sportowy przy hotelu „Mistral”, miejsce mordu w Piaśnicy, 

Muzeum Piśmiennictwa, skansen w Nadolu i wędrowali 

szlakiem Dworów i Pałaców Północnych Kaszub.



2012/2013

• 3 października mogliśmy podziwiać wystawę i brać udział 

w warsztatach „Światło w sztuce i nauce”.

• 11 października obchodziliśmy święto Edukacji 

Narodowej. Rada Rodziców przy Gimnazjum w 

Sierakowicach przygotowała dla naszych nauczycieli i 

pracowników obsługi niespodziankę – wielki tort.

• 13 października uczniowie mogli uczestniczyć w biegu na 

orientację „Jesienne ścieżki” – zostali wyposażeni w 

kompasy i mapy.



2012/2013

• 15 października obchodziliśmy w szkole Dzień Papieski. 

Mogliśmy podziwiać montaż słowno-muzyczny „Jan Paweł II 

– Papież rodziny”.

• 17 października odbyły się otrzęsiny klas pierwszych – w tym 

roku hasło przewodnie brzmiało: „Warzywa, owoce i kwiaty”, 

a prowadzące były przebrane za polne kwiatki. Było kolorowo 

i pięknie. 

• Oczywiście oficjalna i bardzo poważna część również miała 

miejsce – dyrektor dokonał uroczystego pasowania na 

uczniów naszych pierwszoklasistów. 



2012/2013

• 22 października nasi uczniowie zajęli pierwsze miejsce w 

międzypowiatowym konkursie „Odkrywamy talenty na 

Pomorzu”.

• 20 i 27 października odbyła się gimnazjalna liga koszykówki 

dziewcząt.

• Przynajmniej raz w ciągu roku w szkole jest organizowany 

próbny alarm ewakuacyjny. Akcja zawsze w historii szkoły 

przebiegała sprawnie, również tym razem. Wszystko pod 

nadzorem Powiatowej Straży Pożarnej z Kartuz.



2012/2013

• W październiku nasi uczniowie mogli uczestniczyć w pokazie 

rycerskim pod tytułem „Rodowód rycerstwa”. Takie zajęcia od 

wielu lat cieszą się ogromną popularnością wśród młodzieży.

• 9 listopada 2012 roku obchodziliśmy Święto Szkoły. 

Tegoroczne hasło przewodnie brzmiało: „Józef Piłsudski –

Wielki Polak”.

• W tym roku podczas naszego święta nastąpiło oficjalne 

otwarcie zmodernizowanych boisk sportowych, które udało się 

wykonać dzięki wsparciu Urzędu Gminy Sierakowice.



2012/2013

• Podczas święta szkoły uczniowie klas trzecich wzięli udział w 

konkursie historycznym z okazji Dnia Niepodległości. 

Wszystko uświetnił pokaz Żandarmerii Wojskowej z Elbląga.

• Uczniowie mogli między innymi podziwiać prezentację 

umiejętności psa tropiącego wykrywającego materiały 

wybuchowe.

• Atrakcją był też pokaz symulatora zderzeniowego.



2012/2013

• Nasi uczniowie wzięli udział w III Pomorskiej Sesji 

Krajoznawczej PTTK.

• 11 listopada uczeń Wiktor Nawrocki osiągnął 

międzynarodowy sukces w zawodach tenisa stołowego.

• 24 listopada  gimnazjalistki zajęły II miejsce w turnieju 

piłki koszykowej w Słupsku.

• 25 listopada uczniowie Wiktor Nawrocki, Jakub Sildatk i 

Seweryn Kąkol zajęli I miejsce w powiatowych 

eliminacjach w ramach XIV Gimnazjady w Tenisie 

Stołowym. Byli też najlepsi w półfinale wojewódzkim. 

Ostatecznie uklasowali się na III miejscu w województwie.



2012/2013

• Z ciekawszych zajęć proponowanych naszym uczniom 

warto wymienić konkurs w Rummikub. Uczniowie 

uczęszczający na zajęcia świetlicowe oraz wszyscy chętni 

mogli spróbować swoich sił w tej jakże rozwijającej grze. 

Najlepsi wzięli udział w I Pomorskich Mistrzostwach 

Szkół w Rummikub.

• 14 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z 

AIDS.

• 15 listopada klasy pierwsze sprawdzały swoją znajomość 

języka angielskiego. Mogli obejrzeć przedstawienie pt.: 

„Kosmici po angielsku” i wziąć udział w zajęciach.



2012/2013

• 19 listopada odbył się konkurs na szkolnego DJ-a. Wygrali DJ 

GAGA i DJ PEMO, czyli Gracjan Bulczak i Przemek 

Markowski.

• 20 listopada odbył się V Festiwal Twórczości Patriotycznej.

• 27 listopada podsumowaliśmy projekt „Józef Piłsudski –

Wielki Polak”

• 29 listopada podsumowaliśmy projekt „Wędkarstwo drogą do 

poznania i odkrywania piękna przyrody”.



2012/2013

• 30 listopada w zabytkowym kościele w Sierakowicach nasza 

młodzież wzięła udział w koncercie charytatywnym na rzecz 

naszego byłego nauczyciela Mateusza Dułaka.

• 4 grudnia odbyła się uroczysta gala konkursu NBP, a 

zwyciężyła  w nim nasza uczennica Karolina Lewna, którą 

przez meandry zasad przeprowadził pan Adrian Klawikowski.

• 10 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw 

Człowieka.

• 12 grudnia po raz pierwszy w naszej szkole zorganizowano 

akcję pieczenia świątecznych pierników.



2012/2013

• 21 grudnia w naszym gimnazjum zorganizowano XXIII 

Gminne Kolędowanie – a według kaszubskiej tradycji wizyta 

gwiżdży to dobra wróżba na Nowy Rok.

• Jeszcze końcówka roku przyniosła dobrą nowinę – nasi 

najlepsi absolwenci otrzymali stypendia ufundowane przez 

panią Halinę Buchacz. Nagroda była wręczana po raz szósty. 

• 13 stycznia odbył się XXI finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Nasi wolontariusze kwestowali na ulicach 

Sierakowic, a oprócz tego w gimnazjum odbyła się aukcja 

atrakcyjnych przedmiotów.  



2012/2013

• Finał uświetnił mecz piłki koszykowej, występ zespołów 

tanecznych, popis cyrkowy oraz pokaz umiejętności 

zapaśniczych sekcji sportowej GKS „Cartusia”. Wszystko 

przy pełnych trybunach.

• 18 stycznia odbył się VIII Pomorski Konkurs Kaszubskiej 

Pieśni Bożonarodzeniowej w Szemudzie, na którym 

wyróżniono nasz szkolny chór.

• 27 stycznia występ chóru mogli podziwiać uczniowie 

naszego gimnazjum.



2012/2013

• 30 stycznia odbyła się III edycja konkursu historycznego 

„Grudzień 1970”.

• Do tradycji szkoły weszły spotkania z pracownikami 

Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej. Udział w 

zajęciach biorą uczniowie klas III. Zajęcia te pomagają 

gimnazjalistom w  przygotowaniu do świadomego wyboru 

szkoły ponadgimnazjalnej. 



2012/2013
• 31 stycznia w szkole zorganizowano warsztaty dla 

rodziców na temat cyberprzemocy. Szkoła postanowiła 

wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska.

• Zajęcia przeprowadził znawca tematu – pan Michał 

Kuchczyński, a zainteresowanie rodziców było ogromne.

• W terminie późniejszym – na początku lutego podobne 

zajęcia (z nieco innej perspektywy) przeprowadzono z 

uczniami. Profesjonalizm i właściwe omówienie tematu 

bardzo podobały się gimnazjalistom.

• 2 lutego w naszej szkole przeprowadzono IX Gminny 

Konkurs Wiedzy o Regionie.



2012/2013

• 7 lutego podsumowaliśmy na apelu I półrocze. Dyrektor 

gratulował wyników w nauce i 100% frekwencji. Tego 

samego dnia odbyła się dyskoteka karnawałowo-

walentynkowa.

• W dniach od 8 do 15 lutego uczniowie uczestniczyli w 

wymianie polsko-belgijskiej. Nasze siatkarki rozegrały 

dobry mecz w Saint-Ghislain.

• 27 lutego w ZSP w Sierakowicach uczestniczyliśmy w 

warsztatach na temat zdrowego żywienia, które zakończyły 

się degustacją smacznych i regionalnych potraw.



2012/2013

• 6 marca zorganizowano w szkole spotkanie dla klas III z 

prawnikiem i policjantem. Warsztaty odbyły się w ramach 

realizowanego w szkole projektu „Bezpieczna szkoła-

bezpieczny uczeń”.

• W ramach tego projektu mogliśmy w szkole podziwiać 

wystawę prac plastycznych.

• 8 marca grupa naszych uczniów brała udział w XV 

Ogólnopolskim Spotkaniu Podróżników, Żeglarzy i 

Alpinistów w Gdyni.



2012/2013

• 12 marca odbyły się w szkole warsztaty dla rodziców 

prowadzone przez psychologa. Efektem ich pracy były 

plansze na temat życzeń dotyczących pracy szkoły i 

nauczycieli.

• 13 marca w szkole odbyły się warsztaty na temat 

niepełnosprawności.

• 14 marca grupa naszych uczniów zajęła I miejsce w IX 

Powiatowym Przeglądzie Niemieckojęzycznych Scenek 

Teatralnych.
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• 18 marca odbyły się kolejne warsztaty z przedstawicielami 

Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w 

Sierakowicach pt.: „Bezpieczna młodość”.

• 19 marca odbyły się warsztaty na temat „Państwo, prawo, 

społeczeństwo, obywatel”, które poprowadził pan Adrian 

Klawikowski.

• Nasza szkoła zorganizowała też finał konkursu 

„Odkrywamy talenty na Pomorzu”.

• 22 marca zorganizowaliśmy rozgrywki Ostar for Dydek.

• W marcu mieliśmy warsztaty na temat „Przestrzegania 

prawa”.
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• 9 kwietnia oficjalnie nagrodzono laureatów Konkursów 

Przedmiotowych Pomorskiego Kuratora Oświaty.

• 9 kwietnia świętowaliśmy w szkole Światowy Dzień 

Zdrowia – w tym roku hasło przewodnie brzmiało –

„Rozsądek, zdrowie, bezpieczeństwo”. W ramach 

obchodów uczniowie wszystkich klas wzięli udział w 

sztafecie zdrowia i oglądali pokaz pierwszej pomocy.

• Jak co roku zorganizowaliśmy Giełdę Szkół 

Ponadgimnazjalnych, która zawsze cieszy się dużym 

zainteresowaniem.
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• Nasi uczniowie odnieśli też sukces w X Powiatowym 

Konkursie Języków Obcych dla Szkół Gimnazjalnych.

• 18 kwietnia mogliśmy po raz XIII spotkać się z Muzyką i 

Poezją Europejską.

• Nasze gimnazjum zajęło I miejsce w powiatowych 

eliminacjach ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym.

• Po raz kolejny w naszej szkole zorganizowano też koncert 

rockowy – tym razem wystąpił zespół „Na ostatnią 

chwilę”.

• Udział w akcji „Żonkil kwiatem nadziei dla hospicjum”.
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• Kwiecień zakończyliśmy V edycją konkursu „Wyraź 

siebie”, który w szkole cieszy się ogromną popularnością. 

• 9 maja nasi uczniowie zajęli I miejsce w XI Konkursie 

Wiedzy o Francji.

• 15 maja odbył się szkolny marsz na orientację „Z mapą i 

kompasem na azymut”. Inicjatorką i opiekunem tego 

przedsięwzięcia jest pani Anna Andryskowska.
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• 18 maja nasi nauczyciele wzięli udział w Kursie 

Rowerowej Turystyki Kwalifikowanej.

• Tego samego dnia, przy zabytkowym kościele w 

Sierakowicach, grupa naszych uczniów należąca do 

„Teatru Młodych Gotów” wystąpiła w spektaklu „Iliada 

kaszubska”.

• 28 maja w wieczorku poetyckim uczestniczyli rodzice, 

uczniowie i nauczyciele. Mogli usłyszeć piosenki z 

repertuaru Marka Grechuty przygotowane przez naszych 

uczniów.

• 2 czerwca odbyły się zawody wędkarskie o puchar 

Dyrektora Gimnazjum. Rywalizowało 50 wędkarzy.
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• Nasze koszykarki w Mistrzostwach Polski Kobiet U-14 

zajęły 3 miejsce. Rozgrywki odbywały się w naszym 

gimnazjum. Gościliśmy zespoły z: Gdyni, Sokołowa 

Podlaskiego, Bydgoszczy, Sosnowca, Jeleniej Góry, 

Olsztyna i Wrocławia.

• 19 czerwca odbyło się w szkole I Forum Oświatowe.

• Dnia 27 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2012/2013.



Jak wygląda nasze Gimnazjum?

• Ten nowoczesny obiekt składa się z dwóch bloków 

dydaktycznych, w których mieści się 25 sal lekcyjnych i 

gabinetów wyposażonych w nowoczesne pomoce 

naukowo-dydaktyczne, dwóch pracowni 

komputerowych, pełnowymiarowej hali widowiskowo-

sportowej, kompleksu boisk oraz wachlarza spinającego 

bloki dydaktyczne z halą widowiskowo-sportową, w 

którym mieści się stołówka szkolna, kompleks 

pomieszczeń administracyjnych, nowoczesna biblioteka z 

czytelnią oraz aula.









Nasze Gimnazjum…

• Serdecznie zapraszamy do śledzenia historii naszej szkoły. 

Zapoznawania się z nią. Na bieżąco będziemy umieszczali 

ważne wydarzenia z życia naszej społeczności i sukcesy 

wychowanków, z których jesteśmy bardzo dumni.


