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Gimnazjum nr 29 im ks. Jana
Twardowskiego w Szczecinie.
Szczecin ul. Seledynowa 50
70-781, Szczecin

Numer 9 05/16

Wicedyrektor Krystyna PietkiewiczDyrektor Jolanta Kuźbik

.

Życzymy, aby droga, która roztacza się przed Wami,
dostarczyła Wam ciekawych i inspirujących przeżyć,
abyście wszystkie znajdujące się na niej drogowskazy
umiejętnie wykorzystali, abyście odnosili jak najwięcej
sukcesów.

 Życzymy, aby doświadczenia zdobyte w czasie edukacji
w naszej szkole dodały Wam odwagi, wiary w siebie i
pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu. 

Pamiętajcie: już teraz pracujecie na swoją przyszłość. 
                          
                                                     Dyrekcja

Drodzy gimnazjaliści,
za Wami 3 lata spędzone w murach tej szkoły. Tego
czasu nie da się łatwo wykreślić z pamięci. Czy był to
owocny okres w Waszym życiu - czas pokaże.
 Kiedy zaczynaliście naukę, każdy z Was ślubował
sumiennie zdobywać wiedzę, że będzie dbać o godność
ucznia, tradycje i dobre imię szkoły. Treść ślubowania ma
wymiar ponadczasowy, dlatego pragniemy, żebyście
przez całe swoje życie sumiennie zdobywali wiedzę w
kolejnej szkole, dbali o tradycje naszej ojczyzny,
szanowali ludzi, pracę, jaką wykonują, i byli serdeczni dla
drugiego człowieka.

Życzymy słonecznych, ale przede wszystkim bezpiecznych i...
zasłużonych  wakacji! 

Fot. Z. AgaciakFot. Z. Agaciak
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Żegnamy klasy trzecie

.
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Klasa 3 a
Wychowawca - mgr Marlena Kułakowska

Motto klasy
"Brak perfekcji jest piękny. Szaleństwo jest geniuszem. Lepiej być
absolutnie niedorzecznym niż absolutnie nudnym..." 
Marilyn Monroe

Nauczyciele o klasie
Cichość serc i duchowa pokora to piękno klasy 3a. Te wartości pozwoliły
uczniom kroczyć ze spokojem przez tajniki życia szkolnego.
p. Irena Kaftan-Krawczyk.

Klasa 3 b
Wychowawca klasy - mgr Ewa Kankowska

Motto klasy
Hemoglobina, mistyfikacja.Taka sytuacja.

Nauczyciele o klasie
Klasa sympatyczna, z dużym potencjałem intelektualnym i wspaniałymi
zasobami moralnymi. Przekrój zróżnicowanych, bardzo ciekawych
indywidualności.
p. Maria Gawrych

.

Klasa 3 c
Wychowawca - mgr. Magdalena Chawziuk
Pedagog wspomagający - mgr Monika Tryc

Klasa o sobie
Jesteśmy grupą różnorodną pod względem osobowości. Przez trzy lata
staraliśmy się być dla siebie koleżeńscy. Mimo różnych sytuacji byliśmy
sympatyczni i otwarci.

Nauczyciele o klasie
Zespół osób o różnorodnych i silnych osobowościach. Praca z nimi nie
była łatwa, ale na pewno ciekawa.Często potrzebne było indywidualne
podejście do niektórych osób, w czym pomagała towarzysząca klasie      
p. pedagog Monika Tryc.
p. Ewa Kaczmarczyk

.

.

.
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Żegnamy klasy trzecie

.

Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY!
W imieniu swoim oraz wszystkich uczniów klas trzecich chciałabym podziękować wszystkim nauczycielom za trud włożony w nasz rozwój i edukację.
Jesteśmy wdzięczni za poświęcony czas, życzliwość, cierpliwość, którą często wystawiamy na próbę.  Za te wszystkie lata starań, abyśmy z ogromem
wiedzy i pewni siebie mogli wejść w dorosłe życie.
Teraz, gdy kończy się dla nas etap szkoły gimnazjalnej, dzięki wam wiemy, że możemy spełniać swoje marzenia i dalej zdobywać wiedzę.Trudno będzie
nam się rozstać i iść dalej własną, dojrzalszą drogą, ale nie mamy na to wpływu. Serdecznie życzymy Wam, drodzy nauczyciele, dalszych sukcesów w
życiu zawodowym i prywatnym!

Uczniowie klas trzecich.

.

Klasa 3 e
Wychowawca klasy - mgr Irena Kaftan-Krawczyk

Motto klasy

"Chodziliśmy, nie szukając się, ale wiedząc, że chodzimy po to, żeby się
znaleźć."

Nauczyciele o klasie

Dziewczynki to pracowite pszczółki, chętne do działania i zdobywania
wiedzy. Chłopcy - zdolne leniuszki, ale będą z nich fajni mężczyźni. Kiedy
trzeba to się przyłożą. Grupa kulturalnych, uśmiechniętych młodych ludzi.
p. Kinga Fabisiak

Klasa 3 d
Wychowawca klasy - mgr Elżbieta Szymańska

Motto klasy:

Zawsze trzeba wiedzieć, kiedy kończy się jakiś etap w życiu. Jeśli
uparcie chcemy w nim trwać dłużej niż to konieczne, tracimy radość i
sens tego, co przed nami.
- Paulo Coelho

Nauczyciele o klasie
Miałam przyjemność pracować z grupą inteligentnych, ambitnych i
twórczych młodych ludzi. Zaimponowali mi dojrzałością, wzajemną
życzliwością oraz zaangażowaniem w różne formy działalności szkoły.
Jestem z nich dumna!
p. Dorota Prajsnar

.

.
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"Balladyna" projekt edukacyjny klasy 3D. 
Przygotowanie godzinnego przedstawienia wymagało od reżyserek wiele
cierpliwości i kreatywności. To właśnie na nich spoczywała cała
odpowiedzialność za końcowy efekt inscenizacji. W przedstawieniu udział
wzięło 17 uczniów, więc niełatwo było zapanować nad każdym indywiduum.
Po 5- miesięcznych próbach nadszedł dzień premiery. Przedstawienie
zostało wystawione dla uczniów i nauczycieli szkoły oraz rodziców klasy 3d.
Mimo wielu obaw i emocji, na szczęście wszystko poszło zgodnie z
planem. 
Na koniec usłyszeliśmy wiele miłych słów od opiekunki projektu oraz Pani
Dyrektor. Projekt został uznany za największe przedsięwzięcie
przygotowane przez uczniów w historii szkoły.                                                 
                 Angelika Żak  
    

..

.

.

Znane przeboje po niemiecku
W ostatnim dniu maja w naszej szkole odbyła się trzecia edycja Konkursu
Piosenki Niemieckojęzycznej "Schlagerfestival 2016". Celem konkursu było
propagowanie j. niemieckiego poprzez śpiew, a w szczególności
podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności językowych młodzieży,
kształtowanie postawy tolerancji wobec innych narodów. 
Konkurs podzielony był na 2 kategorie: soliści i zespoły. W kategorii solistów
I miejsce zdobyła Estera Donart z GM Publicznego Pomerania Dziwnów,a w
drugiej kategorii wygrał zespół również z tego gimnazjum, wykonując
piosenkę "Jesteś szalona". Fundatorami nagród byli: Goethe-Institut
Szczecin, Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo, Gimnazjum 29, Polsko
Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz Cukiernia "Asprod".
                                                                            Julia Szymankiewicz

Uśmiechnij się!
Na ostatnie w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami uczniowie klasy 1a
przygotowali niespodziankę dla swoich opiekunów. Przedstawienie pt.
„Śmiech to zdrowie”, przygotowane pod okiem nauczycielki j. polskiego, Pani
Doroty Prajsnar, miało rozweselić publikę oraz pokazać, jak ważną rolę
odgrywa śmiech w życiu każdego człowieka. Inscenizacja miała formię
programu telewizyjnego, w którym przeprowadzano wywiady z różnymi
ludźmi, którzy opowiadali żarty związane z ich stanowiskiem. Dowcipy
brawurowo opowiadane na przemian z naukowymi ciekawostkami na temat
dobrego humoru spotkały się z żywą reakcją oglądających Z pewnością nie
było to ostatnie wspólne przedsięwzięcie tej klasy.             Ola Kozioł   

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                              

Ach, ta dzisiejsza młodzież!
Projekt klasy 3 d (matematyczno-fizycznej) to
ambitne przedsięwzięcie literackie. Przygotowania
trwały wiele miesięcy. Moja rola opiekuna projektu
ograniczała się do obserwowania poczynań
reżyserek (J. Szczycińskiej i A. Żak), które w
sposób odpowiedzialny, koleżeński, ale
konsekwentny prowadziły każdą próbę. 
Efekt zachwycił całą szkołę. 
Jestem z nich dumna. Praca z takim zespołem to
prawdziwa przyjemność! 
                                                        D. Prajsnar

Fot. M. Chawziuk

Fot. E. SzymańskaFot. E. Szymańska

Fot. E. Szymańska

Fot. D. Prajsnar
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Dni Języków Obcych

W dzień urodzin patrona

Podchody

.Laureaci Konkursu Twórczości Ks. J. Twardowskiego

Podczas Dnia Patrona uczniowie mieli okazję uczestniczyć w 4
konkurencjach: podchodach,konkursie wiedzy, biegu po Puszczy Bukowej i
Escape Roomie. Podczas biegu każdy rocznik podzielony został na
kategorie dziewczynki i chłopcy. Pomimo deszczu wszyscy szczęśliwie
dobiegli do mety. 
Jedna osoba z każdej klasy brała udział w Escape Roomie. Uczniowie byli w
grupach - A,B,C,D,E – ze względu na swoją klasę, zostali zamknięci w sali
na 15 min, a ich zadaniem było rozwiązanie zagadek i odnalezienie klucza
do wyjścia. Pozostali uczniowie uczestniczyli w konkursie wiedzy o naszym
patronie ( część oglądała, a część odpowiadała na pytania ). 
Emocje sięgały zenitu.

Podczas podchodów
uczniowie mieli za
zadanie odnaleźć i
rozwiązać ukryte w
salach lekcyjnych
zadania (np. ułożenie i
zaśpiewanie piosenki
zawierającej cytaty ks.
Jana Twardowskiego)
oraz zaprezentowanie
wyników prac
grupowych komisji
konkursowej. 

Po podliczeniu punktów
wszystkich konkurencji
jury ogłosiło
zwycięzcami klasę
2D. 
Impreza była bardzo
udana. Wszystkim
uczestnikom
serdecznie gratulujemy
zaangażowania i
życzymy powodzenia
w następnych latach.

 W dniach 16 – 18 maja 2016r. odbyły się w naszej szkole Dni Języków
Obcych, już po raz dziesiąty! Jak co roku odbyły się rozmaite konkursy, tj. z
języka angielskiego, niemieckiego, poligloty oraz konkurs realioznawczy.
Oprócz tego uczniowie przygotowywali plakaty związane z krajami
niemiecko- i anglojęzycznymi. Były to konkurencje punktowane, a klasa
która zdobyła najwięcej punktów wygrywała. W tym roku najlepszą klasą
językową została klasa 2D. Gratulujemy!

Z niecierpliwością czekamy co takiego przygotują dla nas nauczyciele w
przyszłym roku!

Oprócz tego wszystkie
klasy przygotowywały
krótką prezentację
dotyczącą
wylosowanego przez
nich państwa - Chin,
Rosji, Grecji. Hiszpanii
lub Francji. Wszystkie
prezentacje były
świetne, ale jury
wybrało najlepszy
występ i znów była to
klasa 2D. Gratulujemy
ponownie! Prezentacja klasy 2D

Prezentacja klasy 3B

WYNIKI
KONKURSÓW:
J. ANGIELSKI: I m. -
Tomasz Dzikowski
kl.1d
J. NIEMIECKI: I m. -
Aleksandra Hase kl. 3c
POLIGLOTA: I m. -
Michalina Czupińska
kl. 3d
K.
REALIOZNAWCZY: I
m. - Jakub Feledyn kl.
2c

Prezentacja klasy 2d

Fot. Z. Wołoszyn

Fot. Z. WołoszynFot. Z.W.
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Sport w naszej szkole

.

.
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Koszykówka
I miejsce wVIII Międzyszkolnym Turnieju Trójek Koszykarskich o Puchar
Dyrektora Zespołu Szkół Łączności. Tym razem w składzie naszej drużyny
wystąpili: Hubert Dorosz, Paweł Naklicki, Tymon Lewandowicz i Adam
Mazurek. Opiekunem drużyny jest pan Marek Binkowski.
Gratulacje!!!
M. Binkowski

.

-III miejsce w Turnieju Koszykówki „Prawobrzeże Basket Cup”, który odbył
się 13 maja 2016 r. w Gm 7 . Każda drużyna składała się z pięciu
zawodników. Szkołę reprezentowali: H. Dorosz, F. Pawlak, M. Grabowski,
P. Naklicki, K. Żabiński, T. Lewandowicz i A. Mazurek.

Uczniowie naszego gimnazjum zdobywają sukcesy nie tylko w nauce, są
także aktywni fizycznie, o czym świadczą poniższe przykłady sukcesów
sportowych.

Piłka nożna chłopców
 - II miejsce w Promocyjnym Turnieju Piłki Nożnej w CKS, który odbył się 24
maja 2016 r.,
- II miejsce w Międzygimnazjalnym Turnieju Piłki Nożnej zorganizowanym
przez Gimnazjum nr 7,
- V miejsce w Wiosennym Turnieju Piłki Nożnej zorganizowanym przez
naszą szkołę  4 kwietnia 2016 r.,
- IV miejsce w Turnieju Piłki Nożnej Coca-Cola Cup zorganizowanym przez
Gimnazjum nr 56

Każda drużyna składa się z 11 zawodników. Mecze rozgrywane są w ciągu
dwóch 15 minutowych części. Trenerem zawodników jest pan Piotr
Smereczyński. Gratulacje!!!

Dnia 25.05.2016 roku byliśmy uczestnikami 
MAJOWEGO  TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ
DRUŻYN MIESZANYCH SZKÓŁ
GIMNAZJALNYCH O PUCHAR PREZESA UKS
„PIĘTNASTKA” w Gimnazjum nr 15. Nasz zespól
w składzie : Weronika  Andrysiak , Julia
Kaczmarek, Nicole Reszke, Klaudia Stefańska,
Julia Kaczmarek, Zofia Wieremiejczyk, Jakub
Bogusiewicz, Kacper Ludwiński i Maksymilian
Wasij po bardzo wyrównanych meczach zdobył
puchar, medale i dyplom za zajęcie drugiego
miejsca. Zosia Wieremiejczyk otrzymała
statuetkę dla najlepszej rozgrywającej turnieju, a
Jakub Bogusiewicz wyróżniony został statuetką
dla najlepiej zagrywającego zawodnika turnieju.

Redakcja wydania
Redaktor naczelny:
D. Prajsnar
Redaktorzy:
M. Binkowski, 
A. Kozioł, A. Żak,
J. Jakubowska, 
J. Szymankiewicz.
Dziękujemy za pracę
 absolwentom:
M. Czupińskiej, 
K. Ćwiekowi, 
M. Szymańskiemu, 
A. Żak.Fot. M. Boukadida
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