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   Gimnazjum - zachować pamięć

HAPPENING - pamięć o patronie.
Tegoroczne zdjęcie przedstawia
splecione inicjały Jana Pawła II  
  i naszego Gimnazjum. Gimnazjum to dla mnie uśmiech moich

uczennic i uczniów; to duma z
zasłużonych przez nich czwórek, piątek i
szóstek, radość z wywalczonych dwójek i
trójek; satysfakcja z osiąganych przez nich
wyników w nowych szkołach i
bezwarunkowa pewność, iż jeszcze wiele
razy usłyszymy o absolwentkach i
absolwentach Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Dzierzgoniu.
      
                 dyrektor Maciej Karabin 

Drogi czytelniku,  oddajemy w Twoje
ręce pamiątkowy numer "Brudnopisu",
który powstał z okruchów wspomnień,
garści wzruszeń i szczypty przywiąza
nia do ludzi i niezwykłego dla nas
miejsca.                          redakcja

hapening 2017

 tożsamość   i
                     pamięć

S. Szpejewski
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            absolwenci

Pamiętam...
...niepowtarzalnych, oddanych nauczycieli i pierwsze spotkanie z
przyjaciółmi, którzy do dziś wiele dla mnie znaczą. Gimnazjum
zapamiętałam jako szkołę wymagającą, ale uczciwą, miejsce
bezpieczne, otwarte na ludzi i ich pomysły, plany, marzenia.
Chciałabym napisać, że "kochałam tę szkołę", ale nie byłaby to
prawda, bo KOCHAM JĄ DO DZIŚ.
                                                     Ada, 2015  

 ..., że w II klasie na dzień wagarowicza jako jedyni uciekliśmy
solidarnie - wszyscy. Nasz heroizm został doceniony, również jako
jedyni nie mogliśmy pojechać na biwak na koniec roku.                         
                                                                   Paulina, 2008

.., kiedy z koleżankami zaczynałyśmy przygodę
dziennikarską w pierwszych wydaniach "Brudnopisu"     
i czas, gdy pełniłam funkcję przewodniczącej naszego
Gimnazjum.              Martyna                                                 
       
... wzór matematyczny spod kwiatka w sali nr 16.                   Paulina

...uroczyste apele, na których nasz
poczet sztandarowy dumnie
reprezentował szkołę, lekcje
chemii, z których zawsze
wynosiłam coś więcej niż wiedzę o
pierwiastkach, wierszyk
matematyczny, który pomaga
podczas rozwiązywania trudnych
zadań geometrycznych oraz
konkursy z języka polskiego, a
szczególnie recytatorskie.
                            
Magdalena, 2016r.

Smak grochówki i
ciast, biegi przeła
jowe i  konkursy.
Czasem udało się
coś wygrać. 

  absolwent, 2010

... zawsze wymagającą, czasem
bardzo wesołą kadrę
pedagogiczną. Dobre
przygotowanie do szkoły średniej,
dobre wyniki w nauce. Wszystko to
sprawiło, że 3 lata w Gimnazjum na
zawsze zostaną w pamięci jako
miłe chwile.
                                          Dawid
... lekcje muzyki                        
                            Szymon , 2015

...reprezentowanie szkoły w zawo
dach sportowych, dodatkowe
zajęcia z niemieckiego i chemii jako
uzupełnienie wiedzy; miłą
atmosferę i życzliwych nauczycieli,
na których zawsze można było
liczyć.             Nikola

.. swoje obawy przed nową
szkołą    i miłe rozczarowanie w jej
murach. Pamiętam sympatycznych
znajomych, życzliwych nauczycieli,
którzy rozbudzali moje
zainteresowania.                               
                    Zuza, 2016

.. ciekawe lekcje geografii u pana Z.
Krauzego. Bałam się, ale co jak co
- kontynenty, rzeki, morza, góry,
szczyty, stolice do dziś pamiętam. 
        Sonia 

... jak na każdej przerwie graliśmy
w jajo na boisku. Niezapomnianym
przeżyciem były też dyktanda z
muzyki.                                             
                                                         
          Izabela, 2003

... czas spędzony nad książkami,
ale także dodatkowe zajęcia
sportowe.                 Anna, 2010
...nieśmiertelne słowa: Mam dla
Was dwie wiadomości, dobrą i
złą"                         Robert, 2014
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    Nauczyciele i pracownicy

Gimnazjum dla mnie ...

...to powrót
do zawodu
nauczyciela.
Praca ze
wspaniałymi
młodymi
ludźmi i
cudownym
gronem pe 
gogicznym.
      p. Lucyna

...to praca z
młodzieżą,
która
dostarcza
pozytywnych
wibracji na
dobre i na
złe.
 p. Ewa/Iwona

Gimnazjum
będę wspo
minać z
sentymentem
To inspirują
ce spotkania
z młodymi
ludźmi, przy
jemność ob
serwowania
ich postępów
i sukcesów.
Widok
sztandaru na
apelach
zawsze mnie
wzrusza.
p. Agnieszka

po pierwsze - wyzwanie,
po drugie -   doświadczenie,
po trzecie -   satysfakcja.
                              p. Elżbieta

... to przedłużenie młodości;
odkrycie ludzi, dla których warto
żyć i pracować!
                         p. Mirosława

...to czas wspaniałych przygód       
i odkryć ciekawych osobowości.
                        p. Wioletta

... to czas dojrzałych decyzji,
wewnętrznego spokoju; to
obcowanie z gronem wspaniałych,
niezapomnianych osób;
doświadczanie wciąż nowych
wrażeń.
                                p. Izabela
... fantastyczni ludzie, świetna
atmosfera; miejsce, gdzie jestem z
przyjemnością. 
                              p. Katarzyna
Nie jest tylko miejscem pracy.
Spotykam tu wielu wartościowych
ludzi, tych dorosłych i trochę
młodszych.         
                               p. Stanisław

...to kilkanaście lat mojego życia w społeczności młodzieży, pracowników
i przyjaciół szkoły, z którymi razem tworzyliśmy piękną tradycję; to rodzaj
zobowiązania wobec nauk patrona; to czas który na pewno będę miło
wspominał.             
                                                                                       p. Grzegorz
... chronologicznie rzecz ujmując to niedokończone powieści
1. Karola Dickensa - Wielka nadzieja
2. Lwa Tołstoja - Wojna i pokój
3. ks. Jana Kaczkowskiego - Życie na pełnej petardzie
4. Alxandra Bullen - Złudne marzenia
5. Margaret Mitchel - Przeminęło z wiatrem
... szkoda, że nie pozostał Harry Potter i jego czarodziejski świat w szkole
magii i czarów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu.
                                                                                          p. Marian
..to miejsce wielu przeżyć, wspomnień, poznania nowych osób.               
p. Krystyna     

...to miejsce, w którym skończyłam
Szkołę Podstawową nr 2 i
poznałam fantastyczne koleżanki i
kolegów, miałam też cudownych
nauczycieli. Teraz to miejsce mojej
pracy, którą bardzo lubię i nic się
nie zmieniło, nadal mam
fantastyczne koleżanki i kolegów.
To dla mnie bardzo ważne miejsce.
                  p. Agnieszka

...to szkoła z tradycjami, mająca
swój sztandar i imię; to wspaniały
zespół koleżanek i kolegów, z
którymi pracuję; to uczniowie,
którzy zdobywają wiadomości i
umiejętności na tym szczeblu
edukacji.
                                   p. Maria

...to drugi dom.
                                     p. Władysław
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Gimnazjum to
przygotowanie
do życia.
To miejsce
nauki i spotkań
z przyjaciółmi.

...miłą
atmosferę, 
wsparcie oraz
pomoc nauczy
cieli.         Julia 
... wszystko.
          Anastazja

Gimnazjum jest
świetne. Wiele
mnie nauczyło i
szkoda, że go
już nie będzie.
                  III e

.. Święto
Szkoły,
wspaniałych
nauczycieli.
 
Martyna,Natalia

szkołę, w
której najwię
cej się dzieje
i najwięcej
wnosi do
naszego
życia.

... dwa dzwonki
i lekcje w-f`u na
Orliku.
              Julia

...świetlicę,
nauczycieli,
fajną atmosferę.

... pyszne
obiady,
wycieczki.
... miłą
atmosferę,
wspaniałych i
wyrozumiałych
nauczycieli.
         Zuzanna

...ciekawe
przedstawienia. 

            Natalia
... to po prostu
szkoła

...moją klasę,
wszystkich
nauczycieli,
śmieszne
momenty, 
3 zasady pana
Szewczuna,
słodkie czwartki
i spotkania w
bibliotece.
  
Patryk

uczniowie
                                   ZAPAMIĘTAM ...

Jako przewodnicząca Samorządu
Uczniowskiego czuję się
zaszczyco na, że mogłam
reprezentować Gimnazjum im.Jana
Pawła II. Była to dla mnie wspaniała
przygoda. Przeżyłam tu wiele
pięknych chwil, które pozostaną w
mojej pamięci. Jestem pewna, że
już zawsze będę tęsknić za moim
gimnazjum i cudownymi ludźmi.      
Martyna

Pamiętam, że obawiałam się
pójścia do gimnazjum. Dzisiaj
wiem, że niepotrzebnie, bo szkoła
ta pozostawi we mnie bardzo dob
re wspomnienia. Dzięki nauczycie
lom rozwinęłam talent plastyczny i
osiągnęłam spory sukces (nawet
międzynarodowy).        Agata 

...happening, radiowęzeł, miłych kolegów
i koleżanki oraz super nauczycieli.  
                                                     Mateusz

..miłe koleżanki i kolegów. Zawsze wspaniałą
atmosferę, zabawne lekcje z najlepszymi
nauczycielami.                                         Kacper

Gimnazjum w Dzierzgoniu zapamiętam jako miejsce o
wspaniałej tradycji, pełne pozytywnej energii. Tu zawsze
wiele się działo. Oprócz licznych uroczystości, zabaw i
wyjazdów będę wspominać też wielogodzinne
przygotowania do różnych konkursów, które pomogły mi
w osiągnięciu sukcesów.                            
                                                                                               Anna
pani Karina:
Gimnazjum jest miejscem, w którym młodzież uczy się wyrażać swoją
opinię, dla nauczyciela jest to czas próby. Jednak szczere rozmowy
pozwalają zrozumieć inny punkt widzenia i motywy postępowania. 

Jako chorąży pocztu sztandarowego czułem dumę z tego, że mogę reprezentować
naszą szkołę na najważniejszych uroczystościach. Nie zamieniłbym tej szkoły na inną
i z pewnością nie zapomnę czasu w niej spędzonego.                                                   
Mateusz      

redakcja:
p.Agnieszka
Karabin,
Ania Krauze,
Klaudia
Chwesiuk,
Daria Lipska,
Michalina
Mątecka, 
Kacper Karabin
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