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Coś się kończy i coś zaczyna...
Wspomnienia z klasy IIID

"Gimnazjum to mile spędzone trzy lata życia. Poznałem
wiele wspaniałych osób. Bardzo dużo się tu nauczyłem."
~Mateusz
~●~●~
"Gimnazjum było jednym z najlepszych okresów w moim
życiu. Doczekałam się przyjaźni oraz coraz mocniejszej
więzi z innymi uczniami. Bardzo dobrze będę wpominać tę
szkołę."
~Aleksandra 
~●~●~
"Gimnazjum było świetnie spędzonym czasem. To tutaj
mogłem stwierdzić kim zostanę więzi przyszłości.
Szczególnie zapamiętam wszystkie wycieczki."
~Adam
~●~●~
"Gimnazjum to mile spędzony czas. Poznałem wiele
nowych osób. Nauczyłem się wielu nowych rzeczy."
~Sebastian
~●~●~
"Moim zdaniem te trzy lata spędzone w gimnazjum były
bardzo ciekawe. Zawarliśmy wiele znajomości i przyjaźni,
poznaliśmy nowych nauczycieli, a przede wszystkim
zdobyliśmy nowe wiadomości z różnych przedmiotów."
~Ksenia
~●~●~
"Czas gimnazjum wspominam bardzo miło. Poznałam
ciekawych i wartościowych ludzi."
~Kasia

Wspomnienia klasy IIIB
"Gimnazjum to były zdecydowanie 3 najlepsze lata mojego życia. Wspaniali przyjaciele,
wiele wspomnień, ale niestety to wszystko się kończy. Idąc do nowej szkoły mam nadzieje,
że będzie tak wspaniała jak w gimnazjum. Myślę też, że liceum otworzy mi nowe okno na
świat."

"Gdy pierwszy raz poszedłem do gimnazjum w Krzyżu Wlkp. czułem się bardziej dojrzały.
Wiedziałem, że kiedy opuszczę szkołę podstawową będę dojrzalszy i że na pewno nie będę
aż tak pilnowany. Gimnazjum w Krzyżu przyniosło mi dużo wrażeń, żałuje że lata tak
szybko mijają. Chciałbym być w niej dłużej."

"Moja przygoda w gimnazjum zaczęła się w 2013r. Byłem bardzo zadowolony, że tak jakby
osiągnąłem wyższy stopień zaraz po szkole podstawowej. W gimnazjum bardzo podobało
mi się nowe otoczenie, inni nauczyciele i nowe przedmioty szkolne. Nie lubiłem tylko
ogromnej ilości materiału do nauki w trzeciej klasie, ale jakoś się udało. Całe gimnazjum
oceniam pozytywnie i na pewno będę pamiętał moją naukę w nim."

"Po wyjściu ze szkoły podstawowej czułem się niepewnie wchodząc w gimnazjalny świat
młodzieży. Bałem się większej ilości przedmiotów do nauki, nowych znajomych, którzy
możliwe że mnie nie polubią i nauczycieli, którzy mogą być źli lub będą niesprawiedliwie
mnie oceniać. Wbrew moim obawom nie stało się tak, polubiono mnie, nowe przedmioty nie
okazały się trudne jak mi się wydawało i przede wszystkim większość nauczycieli okazało
się dobrych wobec mnie, oprócz kilku wyjątków. Bardzo dobrze wspominam te dobre 3 lata
gimnazjum."

"Lata, które spędziłam w gimnazjum były niezwykłe. Nauczyłam się wiele ciekawych
rzeczy, poznałam nowych przyjaciół, nauczycieli. Okres ten będę wspominać bardzo
dobrze. Mam nadzieję, że w liceum zdobędę nowe umiejętności, które pozwolą mi podjąć
studia na wymarzonym kierunku."

3B Klasa
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Mateusz Zawileński
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Propzycje na wakacje: 
W ciągu roku szkolnego nie mamy zbyt dużo wolnego czasu na czytanie literatury, a po lektury szkolne sięgamy z przymusu i z nikłym zainteresowaniem.
Chciałabym przedstawić Wam kilka propozycji książek, które być może Was zaciekawią i będziecie czytać je z przyjemnością.

Pierwszą propozycją jest książka „Gwiazd naszych wina”
Johna Greena.
Hazel i Gus poznają się na grupie wsparcia dla chorych na raka.
Ona od pięciu lat walczy z nowotworem tarczycy. Każdy dzień
jest dla niej wygraną na loterii. On - były koszykarz, któremu
amputowano nogę - cieszy się z ostatnich badań, które
potwierdziły remisję nowotworu. Gus zakochuje się w Hazel.
Wytrwale walczy o to, by dziewczyna spojrzała na świat inaczej,
niż przez pryzmat nieuchronnej śmierci. Odnajduje jej ulubionego
pisarza Petera van Houtena i aranżuje ich spotkanie w
Amsterdamie. Klasa 3B

Drugą propozycją jest powieść kryminalna z
wątkiem psychologicznym „Złudzenie” Link
Charlotte.
Peter Simon, człowiek sukcesu, kochający mąż i
ojciec znika bez śladu podczas podróży do
Prowansji. Jego żona, Laura, zaczyna go
rozpaczliwie szukać. We Francji odkrywa nie
tylko kolejne rewelacje, zaprzeczające obrazowi
męża, jaki miała do tej pory, musi się także
pogodzić ze świadomością, że Peter wcale nie
był takim człowiekiem, za jakiego go uważano...
A także zmierzyć się z tym, że odkrycie prawdy
wiąże się ze niebezpieczeństwem.

3B

Propozycją trzecią  jest „Kasacja” Remigiusza Mroza.
Syn biznesmena zostaje oskarżony o zabicie dwóch osób.
Wina wydaje się oczywista, a morderca przez 10 dni nie
pozbywa się ciał swych ofiar. W kancelarii "Żelazny&McVay"
sprawę prowadzi Joanna Chyłka, nieprzebierająca w środkach
prawniczka, która zrobi wszystko, by odnieść zwycięstwo w
ostatecznej batalii sądowej. Pomaga jej młody aplikant –
Kordian. Mimo różnicy wieku ich znajomość rozwija się nie
tylko na płaszczyźnie zawodowej. Tymczasem ich klient zdaje
się prowadzić własną grę, której reguły zna tylko on sam. Nie
przyznaje się do winy, ale też nie zaprzecza, że jest mordercą.
Dwoje prawników zostaje wciągniętych w wir manipulacji, który
sięga dalej, niż sami mogliby przypuszczać.

3B

Natalia Piątek

Natalia Piątek Natalia Piątek
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Arena Jump Gdańsk

412414

Anna Bogdziewicz Anna Bogdziewicz
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Kiedyś to było codziennością, 
Dziś już zmieszane jest z przeszłością. 
Kiedyś świat który znałeś był marzeniem, 
Dziś ból przeplata się z cierpieniem. 
Kiedyś ta piękna rzeczywistość i piękni
ludzie; 
Dziś piękny smutek i szczęście pełne
złudzeń. 
Tak dawno temu wszystko było świetnie, 
Dziś w blasku szarym dawne "wszystko"
blednie. 
Dziś przejdź ulicą w nocy, zatrać się w
deszczu 
I spójrz w niebo jak dawniej, wstrząśnięty w
zimnym dreszczu. 
Niech mrok Cię otuli tak jak przytulał Cię
dzień,
Zamiast słońca rozjaśnia Twą twarz dziś
czarny cień. 
I tak zachłannie gryziesz każdą sekundę
spełnienia, 
Czy już pragniesz oddać się w ręce
zapomnienia? 
Dziś nie odpalisz tu bo wieje, 
Świat się dla nas już nie śmieje. 
Wszystko wokół pył przewraca, 
Ale to wciąż do nas wraca; 
ciemne niebo, poszarpana dusza 
bez końca nad krańcem cierpiąca w
katuszach. 
Krwawa łza znów po sercu spływa, 
A nam cierpień i trosk wciąż w życiu
przybywa.
Krucha samotność i zmienni ludzie; 
niezmienna mądrość, bezimienne słowa. 
Wyższość Wszechświata i ból serc wielu, 
A Ty do mnie mówisz "witaj przyjacielu". 
Ja też znajduję się teraz w objęciach mroku, 
Lecz nie potrafię zrozumieć życia w tym

25 czerwca 2016 roku odbyła się premiera przedstawienia pt. „Dziady”,
będącego inscenizacją dramatu Adama Mickiewicza, przedstawiającego
obraz obrzędu ludowego poświęconego duchom zmarłych. Spektakl  w
ramach projektu edukacyjnego, przygotowali nasi koledzy z klasy IIa i
IIb. Odbył się on na deskach teatru w miejscowym MGOK-u.
Reżyserami były pani Ewa Kowal i Anna Bogdziewicz.. W roli Guślarza
wystąpiło 3 uczniów : Mateusz Sobczak, Piotr Tutak, Kuba Janiszek.
Starca zagrali: Sebastian Tecław, Oskar Grotus, Mateusz Sikora. Rolę
Aniołków wykreowały: Jagoda Kućko i Marta Radzińska. Widmo złego
pana-Wiktoria Ratajczak. Sowę zagrała Julka Małecka, Kruka - Alicja
Janowicz, ducha Zosi- Joanna Wieczorek.
Moim zdaniem, aktorzy bardzo dobrze odegrali swoje role, ich gra była
przekonująca, poruszająca i trafiająca do serc widzów, również dzięki
bardzo dobrej dykcji. Duchy i zjawy wzruszały nas swoimi historiami.
Stroje aktorów bardzo dobrze oddawały klimat tamtych czasów.
Scenografia bardzo zwracała uwagę i była przemyślana. Efektom
świetlnym towarzyszyła oprawa muzyczna, co podobało się nam, bo
wprowadzało odpowiedni nastrój.
 Moim zdaniem spektakl podoba się zarówno młodzieży, jak i dorosłym,
którzy liczne przybyli na premierę. Po przedstawieniu bowiem rozległy
się gromkie i zasłużone brawa. To przedstawienie pozostanie na długo
w naszej pamięci. Mamy nadzieję, że takie inscenizacje będą częściej
organizowane.
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