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Ciekawa jestem, ilu z nas zastanawiało się,
jak powstała idea corocznego happeningu.
Przecież nie jest to „odgórnie” narzucona
forma obchodów Dnia Patrona, a jednak nikt
się nie dziwi, że 2 kwietnia wychodzimy na
dziedziniec szkoły, by ustawić się w
narysowany tam wcześniej symbol,
wyciągnąć kolorowe kartki w górę i czekać na
efekt. Zapewne dla niektórych z nas wielką
niespodzianką jest kształt będziemy się
ustawiać, dopóki ten dzień nie nadejdzie.
Zwykle Rada Samorządu Uczniowskiego
obraduje nad tym, co też ciekawego i
związanego z patronem zobaczymy na placu
przed szkołą  podczas kolejnej rocznicy
śmierci Jana Pawła II. Jednak tym razem
mieliśmy ułatwione zadanie. Dlaczego? –
Ponieważ postanowiliśmy sięgnąć do korzeni.
Zobaczyć, jak powstała ta tradycja i kto był jej
twórcą. Otóż… pierwsze pamiątkowe zdjęcie
zostało zrobione w kwietniu 2006 roku, kiedy
przewodniczącym RSU był Marcin Marciniak.
Cała społeczność gimnazjum utworzyła
kształt serca. Skąd pomysł akurat na kształt
serca?
Marcin (obecnie alumn Marcin) tłumaczy:
„Symbol ten (…) przypominał nam, że
jesteśmy wciąż duchownymi dziećmi Papieża
Polaka i jako tacy się z tym utożsamiamy. (…)
Serce nie ogranicza się ani do uczuć, ani do
fizycznego aspektu jednego z naszych
organów . (…) To, że Bóg zna nasze serce
oznacza, że nie mamy przed nim żadnych
tajemnic – wie kim jesteśmy, zna naszą
tożsamość, historię życia, nasze radości i
smutki.” 

Widzimy więc, że serce może być wielorako interpretowane, każdy z nas potrafiłby
powiedzieć o nim coś innego. Jest to wspaniałe, ponieważ ofiarujemy Janowi Pawłowi II
nasze „serca”, wszyscy we własny, indywidualny sposób. Ktoś mógłby zadać w tym
miejscu pytanie: „Po co robić dwa razy to samo?” – przecież co roku na piętrze naszej
szkoły pojawia się duże zdjęcie przedstawiające nasz niezwykły happening (powstała już
całkiem spora galeria)! …No, nie do końca.  
Serce z 2006 nie zostało tam umieszczone, więc w tym roku, po dziewięciu latach, na
pamiątkę pierwszego happeningu, jak nigdy wcześniej, pokazujemy przywiązanie do
tradycji. Oczywiście, są pewne różnice – bowiem dostaliśmy do ręki nie prostokątne kartki,
lecz wycięte w kształcie… serca. Dodatkowo każdy mógł podpisać się na swoim
serduszku, aby podkreślić indywidualizm. 
 Myślę, że w takich sytuacjach czujemy się wyjątkowi i dumni, iż uczęszczamy do tak
wspaniałej szkoły, jaką jest Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu. Pokazujemy
wszystkim wokół i samym sobie, że  potrafimy współdziałać i stworzyć coś pięknego.
Dziękujemy wszystkim, którzy co roku  przyczyniają się do organizacji niełatwego zadania,
jakim jest happening, a szczególnie wdzięczni jesteśmy osobom, które rozpoczęły tę
długoletnią, nieprzemijającą tradycję. Mamy nadzieję, że to nigdy się nie zmieni.

 W artykule wykorzystano informacje ze szkolnej gazetki "Zgrzyt". Dziękujemy opiekunce,
pani Mirosławie Browarczyk i autorce artykułu - Luizie Oryl.

Ada Piotrowska

   SERCE,
   SERDUSZKO 

       dziewiąty     
    happening 

            dla Jana Pawła II

happening 2015 S. Szpejewski
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Dzień wiosny

MOC 
         MATEMATYKI

NOC  
         MATEMATYKI

Matematyka jest
królową nauk, dlatego
należy poznawać jej
zakamarki, choć to nie
łatwa sztuka.
Przypomina nam o tym

akcja 
ROK  MATEMATYKI .

13 marca w Zespole
Szkół im. Jana
Kasprowicza w
Sztumie odbyła się noc
matematyki. Pięcioro
uczniów z naszej
szkoły pod opieką p.
M. Piwko wzięło udział
w tej imprezie. Atrakcje
zorganizowała grupa
EduFan, którą
gościliśmy wcześniej w
murach naszego
gimnazjum. W
czterech salach
przebiegły różne
zajęcia. Zadaniem
uczestników było np.

zbudowanie  mostu
bez podpór łączącego
dwie ławki lub wieże.
Można było wykazać
się sprytem podczas
układania tangramów,
rozwiązywania węzła  
oraz innych zagadek
logicznych. 
Później odbyły się
wykłady i
doświadczenia
dotyczące ciśnienia. 
Na zajęciach z
rachunku
prawdopodobieństwa
uczniowie układali
trójkąt Pascala.

27 marca na
Uniwersytecie
Gdańskim odbyły się
wykłady
matematyczne. Wzięli
w nich udział uczniowie
z projektu Zdolni z
Pomorza. Pierwszy -
"Pi, pi, pi, pi, pi - czyli o
pewnej słynnej liczbie i
o Archimedesie"
przeprowadził dr
Krzysztof Ciesielski.
Następne "Do czego
historia matematyki
może przydać się
współczesnemu
uczniowi

lub nauczycielowi?"
wyłożyła Agnieszka
Demb. 
Antoni Augustynowicz
poprowadził wykłady
"Czy matematyka była
potrzebna, czy jest
potrzebna?". 
Oprócz wykładów były
inne atrakcje, np.
Kawiarenka Szkocka,
Salon Gier itp.

Wiktoria Siatkowska -
Lamkowska i Ania
Lipska

stopka redakcyjna:
Ada Piotrowska 
Ania Lipska
Kamil Dziubczyk
Kacper Karabin
Wiktoria Siatkowska-
Lamkowska

opieka: 
Agnieszka Karabin 

Dnia pierwszego kwietnia w naszej
szkole odbył się dzień wiosny
zorganizowany przez  klasę Ia i Ie 
wraz z wychowawcami panią I. Sikorą 
i panem W. Szewczunem.  
Zabawa odbyła się w formie konkursu, 
w którym rywalizowały wszystkie klasy.

Klasy przedstawiały
kolejno swoje prace,
które oceniało jury w
składzie: 
p. Karina Wiśniewska,
Amadeusz Blicharz
(uczeń klasy Ia)  i
przewodnicząca RSU, 
Ada Piotrowska. 
Pierwszą kategorią
była prezentacja
marzanny. Ile klas tyle
Marzann! Każda inna,
choć wszystkie
imponujące. Następnie
klasowi szamani,
czarodzieje, wiedźmy i
jeden różowy króliczek
(!) podali przepisy na
magiczne wiosenne

koktajle. Oceniano
również wiosenny
wystrój drzwi sal
lekcyjnych, na których
zakwitły kwiaty,
przysiadły motyle i
biedronki, przykicały
zajączki, kurczaczki...
Cudnie zaprezentowały
się klasowe pary ,,króla
i królowej wiosny”.
Konkurs zakończył się
odśpiewaniem
dowcipnych
przyśpiewek o klasach
Było  zabawnie!. Miło,
że uczniowie,
nauczyciele i dyrektor
potrafią śmiać się z
siebie.

Na koniec odbyło się,
wyczekiwane przez
wszystkich, ogłoszenie
wyników, które
wszystkich
zaskoczyło.
Organizatorzy
postanowili zrobić nam
Prima Aprilisowy żart,
czyniąc każdą klasę
zwycięzcą!

"bryłek" czar

Wiosno, czy to Ty?

Zwycięskie klasy
otrzymały
podziękowania, dyplom
i mnóstwo braw!!!
Dziękujemy za
wyśmienitą zabawę.
Teraz wiosna musi się
pojawić!

Kacper Karabin I C

M.K.

S.Szpejewski



www.dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki | Numer 35 04/2015 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Brudnopis

   „Krwawy  humor… Szalone śledztwo”

          ZAĆMIENIE   SŁOŃCA

Spragniony prawdziwych, detektywistycznych śledztw? Masz ochotę być uczestnikiem
kryminalnej zbrodni, poczuć dreszczyk emocji i odkryć w sobie dryg do rozwiązywania zagadek?
W takim razie zapraszamy na sztukę „Szalone Nożyczki”!
W jaki sposób przedstawienie teatralne ma nasycić nasze detektywistyczne zapędy? Posłuchajcie
…
Zaczyna się bardzo niewinnie w salonie fryzjerskim, na czele z właścicielem – ‘orientacyjnie’ zagubionym uwodzicielem oraz jego
kolorową, beztroską pracownicą. Do miejsca, które jest esencją szczęśliwości – różowe ściany i fartuszki, uśmiechnięci
pracownicy, skoczna muzyka w tle, przybywają się kolejni klienci. Trzech tajemniczych mężczyzn i wcielenie kobiecości…
„Pusia”. Akcja powoli się rozwija.  Na początku spektaklu słyszymy imię pewnej pianistki, które w miarę upływu czasu pojawia się
coraz częściej, aż w końcu temat artystki staje się tematem głównym tej fryzjerskiej sztuki. Nietrudno się domyślić, że ktoś musi
zginąć - podejrzani są wszyscy obecni w zakładzie „Szalone nożyczki”. Okazuję się, że nowo przybyłych policjantów badających
sprawę już znamy – byli w zakładzie od samego początku, przebrani za ‘cywili’. Przesłuchują kolejno każdego, kto był blisko
miejsca zdarzenia, a każdy – jak się okazuje – miał motyw popełnienia krwawego morderstwa. Wszyscy niecierpliwie czekają na
efekty śledztwa. Jednakże… to nie następuje, ponieważ wyboru dokonujemy MY – publiczność!

Na tym właśnie polega magia „Szalonych nożyczek”. Właśnie, czy
wspominałam już, że zbrodni dokonano poprzez wielokrotne ciosy w
szyję… nożyczkami? ( Przypadek? Nie sądzę!). W tym miejscu następuje
antrakt . Widownia ma czas, by przemyśleć wydarzenia i motywy, osądzić
podejrzanych, zabawić się w detektywa, porozmawiać z głównym
policjantem badającym sprawę, zadać mu pytania. Można się naprawdę
wkręcić.
Bo czy kiedykolwiek byliście na sztuce, która pozwalałaby publiczności
decydować o dalszym rozwoju fabuły? To niesamowite przeżycie.Wracamy
po przerwie.Nasze pytania są wykorzystywane przy dalszym śledztwie.
Kilka tajemnic zostanie ujawnionych, wyjaśnionych, uznanych za przydatne
w śledztwie lub stanowiące tylko miłą, zabawną odskocznię od wątku
głównego. Następuje TEN MOMENT .

Po zgromadzeniu  materiału dowodowego to my
wszyscy dokonujemy wyroku skazującego. Za
każdym razem werdykt publiczności może być
inny. Do wyboru mamy przecież aż czterech
delikwentów. W zależności od tego, kogo
wytypujemy, scenariusz płynnie się dopasowuje,
zupełnie jakby nie było czterech możliwych
ścieżek rozwoju wypadków, ale właśnie ta jedna.
Przynajmniej nie możemy narzekać, że wyrok był
niesprawiedliwy. Czym więc są „Szalone
nożyczki”? – spełnieniem marzeń miłośników
teatru lub powodem, by zacząć go kochać.

Czego chcieć więcej?
Uczestniczyliśmy,
wyrok wydaliśmy, przy
tym się uśmialiśmy,
wrócić obiecaliśmy…
… a słowa nie
złamiemy :)

       Ada Piotrowska

20 marca cała Polska
mogła zobaczyć
niesamowite zjawisko
jakim jest zaćmienie
słońca. Nasza szkoła
umożliwiła uczniom,
nauczycielom i  pra
cownikom szkoły
obserwowanie całego
"spektaklu". Gdy
wszyscy zebrali się na
dziedzińcu szkolnym i
wygłoszono krótkie
przemówienie z
opisem zaćmienia

i paroma
ciekawostkami
przystąpiliśmy do
obserwacji.
Oczywiście przez 
ochronne szkiełka.
Mimo, że całość nie
trwała dłużej niż 20
minut, pozostawiła
niezapomniane
wrażenia, cóż na
kolejne zaćmienie
poczekamy prawie 10
lat... 
        Kamil Dziubczyk zaintrygowani zaćmieniem

u fryzjera

strzyżenie?

M.Karabin

Teatr

Teatr
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                       Projekt edukacyjny dla Afryki!
  Gimnazjaliści z klasy IId: Julia, Konrad i Bartosz wpadli na niecodzienny
pomysł, który zrealizowali na rzecz dzieci z Rwandy. W ramach projektu
edukacyjnego - ta trójka bardzo młodych ludzi -  postanowiła zrobić coś dla
rówieśników z odległej Afryki!
  Przedsiębiorczy gimnazjaliści, wśród rówieśników, sprzedawali własne
wypieki, a uzyskane środki przeznaczyli na zakup przyborów szkolnych dla
dzieci z Afryki. Po wymianie mailowej z Siostrą Martą Litawą, Pallotynką
okazało się, że dzieciom z wioski Rubare w Kongo najbardziej potrzeba – na
tę chwilę – mydła i to szarego! Nasuwa się pytanie: dlaczego właśnie
szarego? Bo jest tańsze i służy zarówno do mycia, jak i prania!
  Więcej dowiecie się z listu, który jest podziękowaniem od mieszkańców
Rubare!
  opiekun projektu, pani Elżbieta Błędzka - Gorzeja

Szcześć Boże

Pozdrawiam Was serdecznie z ziemi afrykańskiej z serca
Afryki z Rwandy i Kongo.
  Dziękujemy bardzo za przesłane pieniądze na pomoc w
Afryce z projektu z Dzierzgonia, za zebraną  sumę 120zl. 
Za tę kwotę kupilismy cztery kartoniki mydła szarego dla
dzieci z wioski Rubare w Kongo .
  Rozdałysmy ponad 80 biednym  dzieciom. Trzeba było
widzieć radość dziecka, które  otrzymało kawałeczek
mydła. Zaniosły je do swoich chat jako wielki skarb, bo
czesto na takich wioskach- jak na zdjęciu -najwiekszym
problemem jest zdobyć kawałek szarego mydła. Jeszcze
większym problemem jest zdobyć leki na malarię.Są zbyt
drogie, dlatego wiele dzieci umiera .
  Goraco i serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do
nastepnej akcji na święta wielkanocne. Warto poświęcić
chwilę czasu a  dobrych pomysłow nigdy  nie zabraknie.
W ten sposob odpowiemy na slowa Pana Jezusa:"
cokolwiek uczyniliści jednemu z tych najmniejszych
mnieście uczynili" A te dzieci, które widzicie na zdjęciu
żyją w strasznej biedzie, zobaczcie gdzie mieszkaj. W tym
domku nie ma ani światła elektrycznego, ani podłogi, ani
okien, ani wody. Śpią na starej macie, bez przykrycia, nie
ma nawet pomieszczenia na kuchnię. Jeden raz dziennie
gotuje się w jednym wspólnym garnku posiłek i to
najczęściej kawałek manioku na wodzie z dodatkiem
garści fasoli dla calej rodziny.
  To nie jest ich wina, tak żyją w Afryce miliony ludzi;
dzieci i mlodzieży. Urodzili się w tym samym czasie co
Wy,  niestety ich warunki są trudne do zrozumienia przez
kogoś z Polski.
Ufam, że będziecie wrażliwi na taką biedę i zachęcam do
kolejnych pomysłów.

  Z wdzięcznością  S. Marta Litawa Pallotynka z Afryki
Rwandy i Kongo.

siostra "na misji"

dzieci z afrykańskiej wioski

tak żyjemy w Afryce
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