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AKCJA POD ARSENAŁEM WEDŁUG III C Uczciliśmy Dzień Teatru

 Co roku w naszym
gimnazjum klasy
pierwsze rywalizują
w interdyscyplinarnych
rozgrywkach
sportowych 
i naukowych.

Jak co roku klasy pierwsze rywalizowały w interdyscyplinarnym konkursie
"Matematyka, sport i ortografia"
Gratulujemy zwycięskim klasom I B i I C!

Dnia 22 marca 2016 roku
klasa medyczno-teatralna
uczciła 73. rocznicę
aresztowania, odbicia i
śmierci Jana Bytnara
"Rudego" z Szarych
Szeregów inscenizacją
fragmentu książki
"Kamienie na szaniec"
Aleksandra Kamińskiego.
Było to autorskie
przedstawienie w reżyserii
Mateusza Kulisa i
Sebastiana Onasza.
Wyróżniało się ciekawą
dramaturgią, dbałością

o realia, kostiumami i
wykorzystanymi
rekwizytami.
Na wyróżnienie zasługuje
fakt, że adaptacja
sceniczna utworu
wypłynęła z inicjatywy
uczniów.
W ten sposób uczniowie
świętowali
Międzynarodowy Dzień
Teatru, który obchodzimy 
Gratuluję pomysłu i
realizacji.
Joanan Trzepanowska

III C w akcji

Zwycięskie dryżyny

Już po egzaminach. Teraz
nadszedł czas na relaks.
Przed nami Wieczór
Naukowy, czyli szansa na
pokazanie naszej szkoły z
jak najlepszej strony. W tym
numerze dowiecie się też o
różnych sukcesach
naszych uczniów. 

Redaktor Naczelny:
Mateusz Mazurowski

RS

RS



www.dziennikbaltycki.plDziennik Bałtycki | Numer 1 04/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLRzeźnik Szkolny nr 30

Wojewódzki konkurs
"Mam talent"

Laureaci Odysei umysłów w naszej szkole

Jakub Strzelczyk - laureat

Kacper Woźniel

Ala Długosz i Klaudia Muszyńska

Tytułem naszego
spektaklu jest
„Przedstawienie 
o starym fotografie”.
Cały nasz spektakl
mówi właśnie o starym
fotografie, który 
w młodości
nieszczęśliwie
zakochany postanowił
kraść ludziom radosne
chwile. W naszym
przedstawieniu jest
pokazana wewnętrzna
walka między dobrem 
a złem, jaką toczy
fotograf . Tytuł,

jak i scenografię,
wymyśliła cała nasz
siedmioosobowa
grupa, w tym cztery
osoby z naszej szkoły:
Magdalena 
Jankowska IIE,
Wojciech Korbalski IIB,
Dominika
Sobaszkiewicz IA 
i Martyna Płoszaj IA . 
Jak wyglądała wasza
droga do finałów
światowych i gdzie
się one odbędą?  

Przeszliśmy przez
eliminacje regionalne 
z pierwszym
miejscem, następnie
przez finały
ogólnopolskie, a teraz
czekamy na finały
światowe, które
odbywają się w  Iowa
State University w
USA. Obecnie
szukamy sponsorów,
dopracowujemy
przedstawienie
i tłumaczymy tekst 
na język angielski. 
Na przygotowania
poświęciliśmy już dużo
czasu spędziliśmy

całe ferie, pracując nad
spektaklem. 
Czego się
spodziewacie na
finałach? 
Jest to nasz pierwszy
rok z Odyseją, więc nie
wiemy,  jaki jest
poziom innych grup.
Najważniejsza jest
satysfakcja i
możliwość rozwijania
się. Podczas wyjazdu
do USA będziemy
mogli zobaczyć Nowy 
York, Chicago i
wodospad Niaga.      
Oprac.
Marlena Meller IIID

16 kwietnia uczniowie
naszego gimnazjum
wzięli udział 
w Wojewódzkim
Konkursie "Mam
talent". Szkołę
reprezentowali: Jakub
Strzelczyk z klasy II C,
Alicja Długosz, Klaudia
Muszyńska oraz
Kacper Woźniel z klasy
III A. Laureatem
konkursu został Jakub
Strzelczyk, który
zagrał na pianinie

i  akordeonie dwie
kompozycje
muzyczne, a jego
interpretacje zapewniły
mu pierwsze miejsce.
Gratulujemy!

Nasi uczniowie z e swoją dryżyną

Wywiad z Laureatami

Jak zaczęła się
wasza przygoda 
z Odyseją?
Nasza przygoda
zaczęła się na
początku roku
podczas warsztatów
przeprowadzonych
w naszej szkole.

Następnie jeździliśmy
na zajęcia raz w
tygodniu, a potem dwa
razy do Laboratorium
Twórczości
„Pryzmat”. Warsztaty
były prowadzone
przez trenerów
Marcina Foppke i
Karolinę Cichacką.

Tematem
długoterminowym
jest „Połów pełen
pomysłów.” Jest on
problemem teatralno-
technicznym,
polegający na
stworzeniu trzech
urządzeń i zdobyczy
oraz na wpleceniu gry
aktorskiej i zabawnej

postaci uciekającej
zdobyczy.

Jaki jest tytuł
waszego spektaklu
i o czym jest wasze
przedstawienie?
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           Zaproszenie na festyn z okazji Dnia Hanzy

      ZAPRASZAMY!21 maja - festyn 
na szkolnym boisku

ZAPRASZAMY DO
WSPÓLNEGO
ŚWIĘTOWANIA:)

21 maja (sobota) z okazji  Dnia  Hanzy 
zapraszamy  na rodzinny festyn, który
odbędzie się w godz. 11.00-14.00. 
Tradycyjna już majówka na szkolnym
boisku będzie okazją do wspólnego
świętowania.

Oprócz koncertu i
pokazów tanecznych
(m. in. dance hall) z
udziałem uczniów,
absolwentów 
i gości, przewidziano
mnóstwo atrakcji dla
wszystkich
uczestników, a za
aktywny udział
w zabawach – nagrody
i upominki. Wśród
atrakcji:  gry i zabawy
rekreacyjne – „sporty
całego życia”
(trampolina z Jump
City, rozgrywki w ringo,
badmintona, szachy),
wystawy i pokazy

historyczne (w tym
możliwość
sprawdzenia swojej
wytrzymałości w
średniowiecznych
dybach oraz poznania
konstrukcji
średniowiecznej
kolczugi), pokazy
ratownictwa
przedmedycznego
„Ratujemy i uczymy
się ratować”,
krzyżówki medyczne,
a także  warsztaty
artystyczne
„Malowanie w
naturze”.Przewidziano

także prezentacje
kuchni europejskiej
(wraz z degustacją), 

m.in.  Currywurst
(stoisko niemieckie z
grillem), British Corner
(herbatka z Królową lub
Harrym Potterem,
cucumber sandwiches,
tu także brytyjskie
zabawy – scrabble i
rzuty podkową) oraz
Aperitivos.

Będzie też okazja do
pogawędki w
kawiarence
Samorządu
Uczniowskiego „ Pod
dwudziestką” przy
herbatce i ciasteczku.
Goście będą mogli
także odkryć naukę
poprzez doświadczenie
i zabawę 
na stanowisku
matematyczno-
fizycznym oraz wziąć
udział w akcjach
społecznych, m. in.
bookcrossingu oraz
akcji „Strzel

sobie selfie, ale nie
strzelaj do ptaków”.
Za to można będzie
sobie ustrzelić kaczkę
dziennikarską przy
stoisku szkolnej
gazetki.
Zainteresowanym
polecamy stoisko
„Obrony Terytorialnej”,
przy którym będzie
okazja, aby zapoznać
się z  systemem
szkolenia, działami
oraz umundurowaniem
i wyposażeniem
Pomorskiej Obrony
Terytorialnej.

Przewidziano też
rozrywki dla maluchów,
m.in. malowanie
buziek, skręcanie
balonikowych
zwierzątek, skoki na
trampolinie oraz
edukację dla malucha –
puzzle związane z
Hiszpanią, zabawy
fizyczne i
matematyczne. W
trakcie festynu odbędą
się pokazy filmów, gier
i animacji
komputerowych
przygotowanych przez
uczniów oraz wystawa
szkolnych kronik.

Zostaną także
zaprezentowane efekty
projektu europejskiego
„Concept, Cooperation,
Creation” 
w ramach programu
Erasmus+ (wyjaśnimy
„Co łączy ptaki i
samoloty – dlaczego
mogą latać?”).
  Pogoda nam
niestraszna, w razie
niesprzyjającej aury
zabawy odbędą się w
budynku szkolnym. 

Tak świętowaliśmy rok temy

Festyn na boisku
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Projekt Concept, Cooperation, Creation
Erasmus+

The debates are flying
high in the sky!

Debate groups in Poland

Prace grup
projektowych trwają, za
nami próbna debata,
przed nami wielkie
starcie zaplanowane 
na 5 maja!

Szkoła Europejska

Wielkimi krokami zbliża
się szkolna debata 
pt. "Za i przeciw
rozwojowi lotnictwa".
Uczestnicy "rozgrzani
do czerwoności"
czekają już w blokach
startowych. 
Grupa pani Katarzyny
Szabelskiej szykuje się
do obrony tezy, 
zaś grupa pani Agaty
Zawistowskiej, robi
wszystko, by móc
obalić argumenty
przeciwników. Debata
odbędzie się 5 maja 
na szóstej godzinie
lekcyjnej. 

Korzystamy z okazji 
i prezentujemy artykuł
Patrycji Zych and
Marty Wróblewskiej,
który opisuje pracę w
grupach debatowych.

 This is the younger
group. However, this
does not mean that
they are worse, of
course! They will face
arguments posed by
group led by Mrs Agata
Zawistowska, who in
turn will try to
overthrow this theory.
Ms Zawistowska's
group consists of
students from Year 2.
At one of the first
meating , the patripants
fron both groups were
expleined the nature of
an oxford debate,

and were taught the
most import__ant rules.
Curently all
partciepants are
meating regulary with
their muntors to work
on their arguments and
prepare for the debate.
There is still a long way
ahead of us, but there
is constant
improvement and
support from our
teachers.

As you probably know,
the whole project CCC
Erasmus+ which is
realised by the three
schools from 3 different
countries, concentrates
on topics to do with
flying, history
development and other
interesting aspects.
At the very beginning,
the participants were
divided into project
groups that were
created to carry out
different tasks.
That's how two debate
groups were created.

The task ahead of them
is to present an oxford
style debate - "Flying is
future". One of the
debates is to take place
in our school and the
second one will take
place in a Romanian
school, in May of this
year. The team led by
Katarzyna Szabelska
will try to convince us
that flying is the future
and that we should
invest in this
technology.

                                          
Szkoła Europejska

Grupa debatowa

LP
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