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Rada Samorządu Uczniowskiego
zgotowała ulubionym belfrom
powrót do PRL - u

Maraton Listów 
wolność słowa

goździki, kolejki ... ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ 
                                

Przy wejściu każdy uczestnik zabawy otrzymał kartki żywnościo-
we, uprawniające do "zakupu" ciasta,kaszanki,salcesonu i tym
podobnych rarytasów. Okazało się, że ok.40u nauczycieli
zmieściło się w dwóch małych fiatach, to chyba rekord świata? W
cerowaniu pończoch panie miały opanowaną  technikę, a panowie
wykazali się kreatywnością."Wyścig Pokoju", czyli gra w kapsle,
rozpaliła publiczność do czerwoności (bez aluzji). Nato miast
kolejka po papier toaletowy i parówki uruchomiła instynkt walki o
przetrwanie. Nauczyciele wszystkich krajów łączcie się !
 Kacper Karabin, III c

Kolejny raz nasze gimnazjum przyłącza
się w grudniu do światowej akcji Amnesty
International, pisząc listy w obronie więź
niów sumienia, czyli ludzi niesprawiedliwie
uwięzionych i skazanych. Biorąc udział w
Maratonie, chcemy zamanifestować, że
nie akceptujemy łamania PRAW
CZŁOWIEKA. W tym roku broniliśmy
Shawkana, dziennikarza egipskiego
aresztowanego za wykonywanie swojej
pracy. Zaglądajcie na stronę Amnesty; 
pomaganie nie musi być trudne A.Karabin

Prawie jak w PRL-u... S.Sz.
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"Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko
odchodzą" 
                          ks. J. Twardowski

4 listopada 2016 odbył się tradycyjnie apel
upamiętniający zmarłych uczniów i pracowników
naszej szkoły. Pani E. Błędzka- Gorzeja
przygotowuje imienną listę tych, o których chcemy
pamiętać, bo losy nas wszystkich łączy szkoła. 
W nastrój melancholii i zadumy wprowadzili nas
uczniowie słowami poetów jakże celnie
wyrażającymi emocje związane z odchodzeniem. 
W programie wykorzystano utwory: ks. Jana
Twardowskiego, Gabriela Garcia Marqueza,
Rosaria i Beethovena.Śmierć nie jest tematem
łatwym, ale właśnie dlatego nie można go unikać.
Dbałajmy o życie własne  oraz innych. 

autor: Daria Lipska, kl. I c

List do nas od Andrzeja Wajdy

A. Wajda

 Historia pewnego listu, 
czyli kim dla uczniów naszego Gimnazjum stał się
wielki reżyser Andrzej Wajda.
Andrzej Wajda ... odszedł

Ta wiadomość zasmuciła nie tylko ludzi kina, ale
chyba wszystkich Polaków, bo wybitny reżyser,
zdobywca Oskara,  przesiąknięty polskością twórca,
podbił swymi dziełami nasze serca.
Był rok 2007, pan Andrzej Wajda właśnie pokazał 
odważny i potrzebny historycznie film ,"Katyń". Grupa
młodzieży, miłośników języka polskiego, obejrzała film
i napisała do pana Andrzeja list pozytywnie
recenzujący Jego dzieło. Jakże wielkie było
zaskoczenie oraz radość, gdy dostaliśmy odpowiedź.
Jesteśmy dumni, że tak wielki reżyser poświęcił czas,
by przeczytać, a następnie skreślić odręcznie kilka
miłych zdań do "koleżanek ... "                     A. Karabin  

M.K.

I
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Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
w gimnazjalnej bibliotece

 Międzyszkolny
Klub Dyskusyjny

wspólny projekt
edukacyjny

aktywna
biblioteka to
aktywny
czytelnik

Udział w
Programie
pozwolił spełnić
oczekiwania
uczniów i
pracowników
szkoły - za
kwotę 15 tys.
zakupiono
pozycje z listy
"Książki
naszych
marzeń" 

Prelekcję
poprowadziła
pani psycholog
z PPP w
Sztumie. 

Program RC
wdrażała i
relacjonowała
pani E.Błędzka
Gorzeja.
Dziękujemy

8.11. 2016 r.
odbyła się pre
lekcja "Wpływ
czytania na ro
zwój intelektu
alny dziecka"
Rodzice
dowiedzieli się
jak wspomóc
koncentrację i
pamięć, by pro
ces uczenia się
był efektywny.

Miłośnicy
literatury
spotykają się
regularnie,by
toczyć słowne
boje na temat
przeczytanych
książek. W
grudniu
wymieniano
poglądy o
Państwu Panem
i Kapitolu z
"Igrzysk
śmierci".
Wcześniejsze

spotkanie
dotyczyło
bohaterów
"Wiedźmina" A.
Sapkowskiego.
Za każdym
razem
spostrzeżenia
młodych
czytelników
zadziwiają i
cieszą.
Pokazują, że
warto czytać.

W oparciu o
fragment
książki Morgan
Matson "Odkąd
cię nie ma",
uczniowie
wszystkich
klas wspólnie
napisali
opowiadanie,
polegające na
wykonaniu 13
zadań
zleconych
Emily, głównej
bohaterce

powieści .
Zachęcamy do
przeczytania
naszych
literackich
propozycji na
stonie
internetowej
naszego
gimnazjum.
Drzemią w nas
talenty ...

Spotkanie w bibliotece

Kilka nowych książek

E.G.

E.G.
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Dawni bohaterowie i współcześni hero
literatura na scenie, czyli magia teatru

" Międzypokoleniowe  
czytanie"

25 listopada 2016 r. uczniowie Gimnazjum im.Jana
Pawła II wraz z uczniami Zespołu Szkół im.
C.K.Norwida odwiedzili członków Dzierzgońskiego
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych.
 Kolejny raz młodzież czytała fragmenty swojej
ulubionej literatury. Tym razem był to "Pamiętnik"
Nicolasa Sparksa i "Buba" Barbary Kosmowskiej.
Tematyka uniwersalna i międzypokoleniowa, czyli
relacje rodzinne i miłość.
Czytanie stało się zarzewiem ineresującej i
pouczającej, dla obu stron, dyskusji.  Gospodarze
podzielili się z młodzieżą, refleksjami na temat
odpowiedzialności za siebie i bliskich oraz
bezradnością wobec choroby.

20 grudnia siłownia w Gimnazjum im. JP II zamieniła
się w teatr za sprawą podwójnej inscenizacji "Od
Śnieżki do Katniss. Dawni bohaterowie i współcześni
hero". Bohaterowie, wyjęci z książek: braci Grimm i S.
Collins, towarzyszyli nam podczas zakończenia
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Przedstawienie poprzedziła akcja głośnego czytania
oraz omówienia frg. "Igrzysk śmierci" (bo Królewnę
Śnieżkę wszyscy znają i ... kochają).
Nad czterdzieściorgiem młodych aktorów czuwali pani
Elżbieta Błędzka Gorzeja i pan Władysław Szewczun,
choć pomoc innych nauczycieli również się przydała. 
Przedstawienie pokazało możliwości sceniczne
zarówno doświadczonych jak i tych całkiem
"świeżych" adeptów aktorstwa. Oto kilka opinii
publiczności: 
Myślałem, że będzie nuda, ale nawet fajnie było
obejrzeć Śnieżkę; krasnoludki super śpiewały i
przepychały się na scenie; 
Podobało mi się, chyba przeczytam te "Igrzyska..."
Gratuluję występującym odwagi, aż chce się zagrać
jakąś małą rolę; może następnym razem...
 Redakcji też się podobało, my też liczymy na kolejny
spektakl. Gratulacje!Szkolne przedstawienie

Nasi artyści po występie

M.K.

M.K.
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    dynia TAK
    halloween ?

DZIEŃ PAPIESKI
październik

    NA  STRAŻY ...
grudzień

Jesienią trzeba
zdrowo się odży
wiać i z tym
kojarzy się nam
dynia. RSU z
opiekunem p. A.
Pielak zorgani
zowali festiwal
pysznych dań z
dynią w roli
głównej 

 II miejsce Agaty Opalewskiej w
IX Ogólnopolskim Festiwalu
Twórczości Patriotycznej. Jury
doceniło monochromatyczną pracę
nawiązującą w niezwykły sposób
do historii i tradycji polskiej

Edyta Czerkas zajęła II miejsce w
konkursie fotograficznym pt.
"Jesień na Dolnym Powiślu" .
Organizatorem konkursu oraz
fundatorem nagród jest
Powiślańska Organizacja
Turystyczna

nagrodzona praca Agaty
Młodzież, realizująca projekt edu
kacyjny pt. „Jakie zadania stawiał
Papież Jan Paweł II przed młodzie
żą, która jest przyszłością narodu?
przygotowała, pod opieką p.B. Tor
han, apel głoszący hasło "Bądźcie
Świadkami Miłosierdzia". Ważne
byśmy nie tylko słuchali, ale byśmy
wprowadzali w czyn to przesłanie. 
                

W sobotę 17 IX 2016r. grupa dzierzgońskich gimnazjalistów wzięła udział
w rajdzie rowerowym zorganizowanym w Przezmarku przez Powiślańską
Organizację Turystyczną. W trakcie rajdu używając mapy pokonaliśmy
ok. 20 km pięknej, leśnej trasy, odnaleźliśmy punkty kontrolne a po
powrocie zjedliśmy zupę przygotowaną przez panie z KGW.
Zdobywaliśmy nagrody w konkursach. Organizatorzy mieli dla nas
jeszcze jedną atrakcję – zwiedzanie baszty zamkowej w
Przezmarku.                     K.Karabin

Zwiedzamy krzyżacką wieżę

Nagrodzone zdjęcie

Święto dyni

Pani W. Jędrzejak zorganizowała
coroczne spotkanie klas I-ch z
Policją. Dwie urocze, ale wysoce
profesjonalne panie policjantki ze
Sztumu, przeprowadziły prelekcję o
bezpieczeństwie i zagrożeniach w
sieci, a także o konsekwancjach
stosowania cyberprzemocy. 

Dzierzgońscy gimnazjaliści na
terenowym rajdzie rowerowym w
Przemarku                           wrzesień

A.O.

M.K.

Edyta Czerkas

M.M.
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