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Dzień chłopaka w Gimnazjum w Sierakowie

30 września 2015 roku w naszym Gimnazjum zostały zorganizowane obchody Dnia
Chłopca. Inicjatorkami pomysłu były dziewczyny z Samorządu Uczniowskiego, lecz w
realizację zaangażowały się wszystkie uczennice. Na dużej przewie w holu głównym
został wystawiony stolik ze słodkim poczęstunkiem. Chłopcy byli bardzo zaskoczeni
prezentem i chętnie delektowali się upieczonym dla nich ciastem. Złożono życzenia, a
radosnej atmosferze towarzyszyła także muzyka, w takt której uczniowie mogli potańczyć
w trakcie przerwy. Wszyscy świetnie się bawili i na pewno zapamiętają ten dzień na długo. 
A.

ŚWIĘTO DRZEWA W GIMNAZJUM
9 października 2015 roku w Gimnazjum w Sierakowie
odbyły się obchody XIII Edycji Święta Drzewa. Na drugiej
lekcji przedstawiciele klas pierwszych oraz goście zebrali
się w stołówce szkolnej.

Mieliśmy okazję zobaczyć spektakl przygotowany przez p.
Monikę Ogrodowicz i p. Sylwię Kwaśną-Żyto, w którym
występowali uczniowie naszej szkoły. Przedstawienie
opowiadało o roli drzew w życiu codziennym człowieka.

Po części artystycznej głos zabrali zaproszeni goście : p.
Grzegorz Kubik- Burmistrz Gminy Rawicz, p. Jarosław
Zawierucha- przedstawiciel Nadleśnictwa Piaski oraz
Dyrektor Gimnazjum w Sierakowie - p. Piotr Mosiek.

c.d. strona 2

Scena

Część artystyczna

Zaproszeni goście

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2015 roku w sierakowskim gimnazjum odbyły się obchody Dnia Edukacji
Narodowej.

O 8.15 uczniowie i nauczyciele naszej szkoły oraz zaproszeni goście: Pan Grzegorz Kubik-
Burmistrz Gminy Rawicz, Pan Paweł Szybaj -Zastępca Burmistrza Gminy Rawicz, Pani
Danuta Przybył- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych zebrali się w holu
głównym szkoły. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu. (c.d. str.2)

Uczniowie podczas akademii
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Wiktoria L.

Wiktoria L.

Wiktoria L.

Wiktoria L.

Wiktoria L.



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 8 11/2015 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLZaplecze

c. d. ze str. 1 - Święto drzewa
Następnie drugoklasista Jonasz Osiecki opowiedział nam o wyprawie do
Wielkopolskiego Parku Narodowego pod nazwą „Misja Przyroda”, w której
uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Przez 5 dni zdobywali oni
teoretyczną i praktyczną wiedzę przyrodniczą, geograficzną i
matematyczną. Badali wodę, zbierali ciekawe okazy fauny i flory oraz
rysowali mapy. 

Po tej części uroczystości wszyscy zebrani przeszli na plac przed szkołą,
gdzie posadzone zostały dwa drzewa. Jedno z nich – jarząb - zasadzili nasi
zagraniczni goście - Mario Faccini i Vincenzo Reccio, którzy przybyli do
nas na tydzień aż z Włoch w ramach programu JOB SHADOWING
Erasmus Plus KA1. Drugie – śliwę - posadził p. Burmistrz Grzegorz Kubik
wraz z p. Dyrektorem Piotrem Mośkiem. Sadzonki ufundowała Gmina
Rawicz. Kolejna edycja Święta Drzewa już za rok.

A.

Część oficjalna

Symboliczne sadzenie drzewka

Święto Edukacji Narodowej - c. d. ze str. 1

Następnie głos zabrali zaproszeni goście oraz Dyrektor szkoły. Później
rozdane zostały stypendia dla uczniów wyróżniających się w nauce.

Pan Dyrektor Piotr Mosiek wręczył także nagrody dla nauczycieli. Po
części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez p.
Bogumiłę Popielas, p. Jowitę Augustyniak, p. Przemysława Nowickiego
oraz uczniów naszej szkoły. Zaprezentowali oni humorystyczne
przedstawienie o tematyce szkolnej. Występom towarzyszyła oprawa
muzyczna przygotowana przez szkolny zespół muzyczny oraz chór
„Kameleon”. Tego dnia wszystkim towarzyszyła odświętna atmosfera.

K.D.

Nasi stypendyści

Część artystyczna

ANDRZEJKI
Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada w
wigilię świętego Andrzeja. Data Andrzejek wypada zazwyczaj na początku
Adwentu, a więc na początku Nowego Roku Liturgicznego, który przypada
w pierwszą niedzielę między 27 listopada a 3 grudnia.
Andrzejki były ostatnią okazją do zabawy przed rozpoczynającym się
okresem Adwentu, w którym powstrzymywano się tradycyjnie od zabaw,
podobnie jak w okresie Wielkiego Postu. Obecnie okres Adwentu w
Kościele Katolickim nie jest okresem postu, a jedynie czasem refleksji,
czasem oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Tak więc wierni mogą w
Adwencie (i w Andrzejki) organizować oraz uczestniczyć w zabawach
(post obowiązuje jedynie w piątki).

WRÓŻBY ANDRZEJKOWE :
Tradycyjnie w Andrzejki wykonywane są różnego rodzaju wróżby,
najczęściej dotyczące tematyki związków damsko-męskich. Niegdyś
przykładano do nich dużą wagę i wykonywano je w odosobnieniu.
Współcześnie wróżby andrzejkowe mają jedynie charakter zabawy.
I tak wśród andrzejkowych wróżb wyliczyć można:
* Wylewanie wosku na zimną wodę przez klucz — na podstawie kształtu
zastygłego wosku lub rzucanego przez niego cienia wróżono o przyszłym
ukochanym, jego cechach wyglądu, zawodu itp.
* Ustawianie kolejno butów zgromadzonych dziewcząt od ściany do progu
drzwi — ta, której but jako pierwszy dotarł do progu, pierwsza miała wyjść
za mąż.
* Rzucanie psu kości lub kulek ciasta oznaczających wybranych chłopców
— jeżeli pies jako pierwszy zjadł kość od danej dziewczyny, to ona jako
pierwsza miała wyjść za mąż.                                                 c. d. str. 3
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Wróżby Andrzejkowe - c. d. ze str. 2

* Wróżba z kartkami — uczestnicy spisują imiona dziewcząt na jednej
kartce, a imiona chłopców na drugiej, po czym kartki są odwracane i
przekłuwane od góry — imię, które zostanie przekłute oznacza imię
przyszłej wybranki / wybranka.
* Losowanie przedmiotów o przypisanym umownym znaczeniu — listek
to staropanieństwo, obrączka lub wstążka to rychły ślub, różaniec to
powołanie do zakonu.
* Ucięcie w dniu św. Andrzeja gałązki wiśni lub czereśni — jeżeli gałązka
zakwitnie w Boże Narodzenie, to jest to zwiastun szybkiego
zamążpójścia. 

Zuzia W.

WYSTAWA W „GALERII NA PIĘTRZE”

14 października 2015 roku w gimnazjalnej „Galerii na Piętrze” odbyło się
otwarcie wystawy fotografii Kaliny Kocowskiej pt. „ALTER EGO”. 

Wernisaż rozpoczął się o godzinie 17.OO krótkim występem muzycznym
jednej z uczennic Gimnazjum w Sierakowie- Agaty Nadrowskiej, która w
piękny sposób wprowadziła gości w niezwykły klimat wystawy. Następnie
p. Witold Adamczyk powitał wszystkich zebranych gości, m.in. Grzegorza
Kubika – Burmistrza Gminy Rawicz, Grzegorza Matysiaka – Dyrektora
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu, Ewę Kochan – Kierownika
Miejsko – Gminnego Ośrodka Wsparcia w Rawiczu, Żanetę Gocek –
Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rawiczu, nauczycieli, rodziców, uczniów
oraz pozostałych gości.

Artystka opowiedziała nieco o wernisażu oraz jej sposobie patrzenia na
sztukę, fotografię i porozumiewania się z modelami.

c. d. na str. 4

Prace artystki

Otwarcie wystawy

Jak w przyjemny sposób przyswajać średniowieczną
historię?

- czyli słów kilka o Bramie Poznania…

  Brama Poznania to nic innego, jak Interaktywne Centrum Historii Ostrowa
Tumskiego. Ale nie tylko o Ostrowie traktują jej podwoje… Przekonali się o
tym uczniowie klas II F oraz III E, którzy 4 listopada 2015 roku przybyli do
Poznania, aby łyknąć odrobinę historii…
  Wycieczkę rozpoczęli od zwiedzania z przewodniczką samego budynku,
którego zasadnicza część składa się z czterech multimedialnych sal:
- Sala Gród, gdzie przekonujemy się, że historia Ostrowa Tumskiego to
także historia powstania naszego państwa; tuż przy niej umieszczona jest
ogromna makieta obrazująca wygląd grodu w początkach jego istnienia, a
jej atrakcyjność polega na tym, że młodzież mogła przyjrzeć się jej z
bardzo bliska – pod makietą jest wolna przestrzeń, do której można wejść,
by wystawić głowę przez specjalne świetliki znajdujące się na makiecie i
obejrzeć wszystko niejako „od środka”.

- Sala Woda upamiętnia chrzest Polski oraz małżeństwo Mieszka I z
księżniczką Dobrawą.
- Sala Złoto obrazuje czasy rozkwitu Poznani i Ostrowa Tumskiego. Tutaj
znajduje się replika Złotej Kaplicy, którą można w oryginale podziwiać w
Katedrze na Ostrowie.
- Sala Witraż to historyczny obraz XX wieku, zamknięty w szklanych
kolorowych mozaikach, przedstawiających dziesiątki wydarzeń z tego
okresu…
Po zwiedzaniu grupa udała się Kładką na teren Ostrowa Tumskiego.
Kładka – to przeszklony, zadaszony most łączący ICHOT z wyspą.
C. d. str. 4
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Wystawa p. Kocowskiej - c. d. ze str. 3

Zdjęcia artystki charakteryzuje perfekcja i doskonałość pod względem
kompozycji, kadrowania obrazu, modelowania światłem oraz formy.

Zdjęcia p. Kocowskiej będziemy mogli podziwiać w sierakowskiej Galerii do
końca października.

Ka.

Prace artystki

ROzmowy z artystką

Wycieczka ICHOT - c. d. ze str. 3

Na Ostrowie Tumskim klasy w ciszy i skupieniu zwiedziły Katedrę
Poznańską, a w niej 13 bocznych kaplic, każdą w innym stylu. Zeszły
również do podziemi, miejsca pochówku wielu biskupów oraz kardynałów.
Kolejnym punktem programu był powrót do Bramy Poznania i lekcja
muzealna pod tytułem „Mieszko Europejczyk”. Lekcja odbywała się w
trzech miejscach: rozpoczęła się na kładce, następnie część warsztatowa
odbyła się w Sali Woda oraz w sali szkoleniowej. W Sali Woda młodzież
została podzielona na trzy grupy. Każda grupa pracowała przy jednej z
trzech wirtualnych studni historycznych, a ich zadaniem było wypisanie
politycznych, kulturalnych i gospodarczych skutków przyjęcia przez Polskę
chrztu w 966 roku. Po przejściu do sali szkoleniowej wspólnie z osobą
prowadzącą te skutki zostały szczegółowo omówione, a nawet porównane
do współczesnych efektów wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Ostatnim punktem programu było ułożenie przez naszych uczniów domina,
którego klocki to były wydarzenia, daty i pojęcia związane z lekcją.

Cała grupa świetnie się bawiła i z pewnością zapamiętała wiele z takiej
nietypowej, multimedialnej lekcji historii.
Wiki

Zdjęcie grupowe - Katedra Poznańska

Szkolne eliminacje Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości
  W tym roku po raz drugi wystartowała w naszym kraju olimpiada wiedzy
ekonomicznej dla gimnazjalistów, ale po raz pierwszy nasi uczniowie w niej
wystartowali. Olimpiada jest organizowana przez Fundację Promocji i
Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, przy współpracy wyższych
szkół ekonomicznych z wielu polskich miast. Struktura konkursu
zawiera trzy etapy - pierwszy odbył się w naszej szkole 5 listopada o
godzinie 9:00. Przewodniczącą szkolnej komisji była p. Magdalena
Stańko, natomiast członkami zostały p. Renata Iżykowska oraz p.
Urszula Urbanowicz.  W asyście uczniów rozerwana została koperta
nadesłana przez Fundację, w której znajdowały się formularze testów
oraz karty odpowiedzi. Uczniowie zostali zapoznani z instrukcją
przebiegu olimpiady i przystąpili do pracy. Mieli 45 minut na
odpowiedzi na 30 pytań – każde za 1 lub 2 punkty. Pytania co prawda
były zamknięte, ale wymagały główkowania, a nawet matematycznych
obliczeń i wykraczały poza poziom nauczania WOS-u w gimnazjum. 
Wyniki zostały wprowadzone do formularza elektronicznego, który
następnie wygenerował protokół z przebiegu konkursu, a protokół
został wysłany na adres organizatora.
Drugi etap rozpocznie się w marcu, a czy nasi uczniowie dostali się do
niego dowiemy się dopiero 18 grudnia. Trzymajcie kciuki!Uczestnicy Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości
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