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Nasze gimnazjum na otwarciu
STACJI KULTURA 

WYBORY DO SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO 2014/2015

W bieżącym numerze znajdziecie mnóstwo
informacji z życia naszej szkoły, m.in. relacje
 z XXI Rajdu TPK, Nocy Naukowców,
wyborów do Samorządu Uczniowskiego, Dnia
Chłopaka, otwarcia Dworca Kultura w Rumi ...
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XXI RAJD ŚCIEŻKAMI
TRÓJMIEJSKIEGO

PARKU KRAJOBRAZO-
WEGO

W sobotę 20 września odbył
się XXI Rajd ...
organizowany przez
Gimnazjum nr 4 w Rumi
oraz Szkolne Koło
Turystyczno-Krajoznawcze
"Włóczykij" pod hasłem
„Turystyka łączy po-
kolenia”. Wszyscy
uczestnicy wybierali trasę
którą najbardziej im
odpowiadała. Organizatorzy
przygotowali sporo atrakcji i
pamiątkową plakietkę.
Podczas wędrówki można
było podziwiać malownicze
widoki naszego regionu.
Uczestnicy mieli poprawnie
wykonać przydzielone im
zadania m.in. budowę
kukiełek, test wiedzy, a
także projekt znaczka na
następny rok. Zdobywali za
nie punkty by na koniec móc
wyłonić i nagrodzić
zwycięską drużynę.
Uczestnicy na mecie w
Starej Pile na polu
biwakowym brali udział w
wielu grach i zabawach.

Natalia i Karolina 3E

12 września odbyło
się  oficjalne
otwarcie Stacji
Kultura w Rumi, co
wiązało się z
otwarciem Biblioteki
Miejskiej na Dworcu
w Rumi. Swoją
obecnością
zaszczyciła nas Pani
burmistrz Elżbieta
Rogala-
Kończak, Poseł na
Sejm RP Krystyna
Kłosin oraz nestorka
rumskiego
bibliotekarstwa
Melania Blum a

także przedstawiciele
szkół rumskich. 

Uroczystość miało
uświetnić przybycie
pociągu Pendolino 
na  nowo
odrestaurowany
dworzec.  

Niestety, pociąg nie
przyjechał ku
rozczarowaniu
mieszkańców.

Natalia Wilc,
Karolina Górska, III E

Dnia 29 września 2014 roku
w Gimnazjum nr 4 
w Rumi odbyły się wybory
na przewodniczącego
Samorządu Uczniow-
skiego. Sprawę wyborów
potraktowano z należytą

powagą i szacunkiem. 
Znaczącą liczbą głosów
wygrała 
Agnieszka Pabian 
z klasy IIIC, przed 
Rafałem Zamojskim 
z klasy IIB 
i Natalią Wilc 
z klasy IIIE.
            GRATULUJEMY !!! 
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         TURYSTO ! 
SZANUJ ŚRODOWISKO !
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NASZA
OBECNOŚĆ 

w FILHARMONII
KASZUBSKIEJ

2.10. br. uczniowie
Gimnazjum nr 4,
wraz z
nauczycielami, goś-
cili w Filharmonii

Kaszubskiej w
Wejherowie, gdzie
grupa teatralna
wywodząca się z
Teatru Eksperyment,
przedstawiła
klasyczną wersję
dramatu  Gabrieli
Zapolskiej
MORALNOŚĆ PANI
DULSKIEJ. 

Spektakl reżysero-
wał W.Rybakowski, 
a muzykę napisała
 A.Rocławska. 
Świetna komedia, ze
zręczną, perfekcyjnie
przeprowadzoną
analizą
psychologiczną,
dowcipnym, celnym
dialogiem

nie poddaje się
upływowi czasu. 
Niewątpliwym
atutem tego
spektaklu była
wyśmienita gra
aktorska.  
Cieszymy się, że
mogliśmy obejrzeć
tę komedię.
 Polecamy !     K.G.

Dnia 19 września br.
już po raz 21 odbyła się
w Polsce akcja
"Sprzątania Świata".
Pod hasłem 
Turysto! Szanuj
Środowisko!  
tegoroczna akcja miała
zachęcać do refleksji
nad wpływem na śro-
dowisko w czasie wy-
poczynku, na urlopie, w
czasie pobytu na łonie
przyrody.  
Około 100 uczniów

naszej szkoły sprzątało
okolice Zagórza 
i Szmelty. 
Przed akcją odbył się
apel na temat ochrony
przyrody, poprzez
właściwe
postępowanie 
z odpadami. 
Na koniec pracy,
młodzież otrzymała
słodki poczęstunek. 
                         S.U.

26.09.br. wybraliśmy
się do Centrum
Hewelianum na
najbardziej
widowiskowe święto
nauki - NOC
NAUKOWCÓW 2014! 
Jest  to edukacyjna
impreza popularnonau-
kowa odbywająca się
co roku podczas jednej
wrześniowej nocy w
około 300 miastach w
całej Europie. W tym
roku uczestniczyliśmy
m.in. w plenerowych
eksperymentach,
spektakularnych
"science shows",
nocnym zwiedzaniu

interaktywnych
wystaw, prezentacji
wystawy  "NA
ZDROWIE".
Zdobyliśmy tytuły
ekspertów
matematycznych,
widzieliśmy show
o kuchni molekularnej
/"Nauka od kuchni"/,
uczestniczyliśmy w
"Spotkaniu z
nauką", które
poprowadził dr Tomasz
Rożek, fizyk 
i dziennikarz, znany
m.in. z programu Dzień
Dobry TVN. 
K.B. i J.K.

DZIEŃ 
CHŁOPAKA 
W NASZYM

GIMNAZJUM

W dniu 30.IX.br.

Gimnazjum Nr 4 w

Rumi świętowało, po

raz kolejny, DZIEŃ

CHŁOPAKA. 
 Przesympatyczne

dziewczęta klas
trzecich wykazały się

pomysłowością 
i umiejętnościami

kulinarnymi, przy-
gotowując męskiej
części naszej braci

uczniowskiej 
pyszne, czekoladowe i

waniliowe
babeczki. Mamy

nadzieję, że w marcu
panowie również staną
na wysokości zadania

:) SU

    Wrzesień i październik w naszym 
                   gimnazjum :)
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„W poszukiwaniu
własnych korzeni”

Zawody Pucharu
Województwa    
 Pomorskiego     
w Dzierzgoniu 
i Elblągu ... 

13-14.09.br. nasi
orientaliści wybrali
się na zawody

Pucharu
Województwa
Pomorskiego w
Dzierzgoniu i
Elblągu. Pierwszego
dnia zawodnicy
biegali dystans
średni na dość
płaskim terenie, lecz
o utrudnionej
przebieżności. 

Na podium stanęli:
I miejsce Zofia
Melzer w kat. K14
I miejsce Grzegorz
Żurek w kat. M14
II miejsce Jakub
Kuźba w kat. M14
I miejsce Szymon
Melzer w kat. M16
Drugiego

dnia zawody odbyły
się na terenach
rekreacyjnych
Bażantarnia w
Elblągu. Teren był
tym razem
urozmaicony. 
A.B., IIc
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We wtorek  20 i 21
września w Nowym
Dworze Wejherowskim
odbyły się Mistrzo-
stwa Polski w biegu
na orientację na
dystansie klasycz-
nym i w sztafetach.
Zorganizowania
zawodów podjął się
klub sportowy UKS
"Siódemka" Rumia. W
zawodach wzięli udział
nasi uczniowie
reprezentujący klub.
Pierwszego dnia w
kategorii M16 20
miejsce zajął Szymon
Melzer. W kategorii
OPEN wystartowali

pozostali zawodnicy
zajmując następujące
miejsca: 
4. Żurek Grzegorz
37:30 
7. Kuźba Jakub 42:06 
13. Bielecka
Aleksandra 48:37 
14. Melzer Zofia
52:24 
20. Zamojski Rafał
69:49
Tego dnia w kategorii
 medale zdobyły też-
 pani Beata Nowak
złoty i pani Kornelia
Bielecka brązowy. 
GRATULUJEMY :)
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ZAWODY
SPORTOWE w RUMI

Dnia 18.09.2014r. na
stadionie w Rumi
odbyły się zawody
sportowe dla uczniów
szkół podstawowych i
gimnazjalnych.
Zawodnicy startowali w
różnych kategoriach:
- bieg na 60m - dla
dziewcząt i chłopców,
- bieg na 300m - dla
dziewcząt i chłopców,
- bieg na 600m - dla

dziewcząt i chłopców,
- bieg na 800m - dla
dziewcząt,
- bieg na 1000m - dla
chłopców.

Zawodniczka z naszej
szkoły Paulina Gruba
zajęła 3 miejsce w tych
zawodach w biegu na
600m.
       P.G. 3e

25 września odbyło
się rozdanie nagród
konkursu 
"W poszukiwaniu
własnych korzeni " 
z okazji 60 lecia Rumi,
w miejskim Domu
Kultury. 
Celem konkursu była
popularyzacja wiedzy
o naszym mieście
oraz zacieśnienie
więzi międzypo-
koleniowych.
Organizatorem

wydarzenia było
Gimnazjum nr 1 w
Rumi. Z naszej szkoły
udział wzięło trzech
uczniów: Paulina
Gruba, Agata
Grzenkowicz i Paweł
Zdun.
Agata Grzenkowicz
zajęła 3 miejsce.
GRATULUJEMY !!!

SUKCESY  NASZYCH  WSPANIAŁYCH
UCZNIÓW i NAUCZYCIELI :)
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Nasze pasje, zainteresowania,
recenzje filmów i książek...

RUMIA- moje miasto,
czyli co warto
zobaczyć:)

.
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WARAN 
Z KOMODO ...
CIEKAWOSTKI ! 

Mierzy 3 m dł., waży
150kg. Może zwęszyć
padlinę z odległości
5km. Wytwarza ona
groźne toksyny, które
powodują śmiertelne

zakażenie.
 Zamieszkująca
wyspę samotna
samica, nie ma z kim
spółkować, ale może
mieć młode .
Niezapłodnione jaja
zawierają tylko połowę
materiału
genetycznego.
Plemniki samca mają

dostarczyć
drugiej połowy, ale
jeśli samca nie ma
pojedynczy zestaw
chromosomów
podwaja się.
Samica składa jaja
wprawdzie 
niezapłodnione, ale 
o odpowiednim
materiale

genetycznym .Z jaj
pochodzących z
dzieworództwa 
zawsze wykluwają się
samce. 

Kordian Hanyż, 3e

RECENZJA  FILMU
Film ,,Miasto 44" w re-
żyserii Jana Komasy
opowiada o miłości w
czasie Powstania War-
szawskiego. Główni
bohaterowie- Stefan 
i Biedronka - zakochali
się w sobie od pier-
wszego wejrzenia. 
Ich uczucie zostanie
wystawione na
najcięższą z prób,        
w obliczu grozy i okru-
cieństwa wojny, w
apokaliptycznej sce-
nerii płonącego miasta.

Film pokazuje odwagę i
patriotyzm młodych
ludzi, którzy pragną
odzyskać wolność, są
gotowi oddać życie za
ojczyznę. W filmie mo-
żna zobaczyć wiele
poruszających scen,
ludzkie cierpienie i dra-
maty. Widać na nim
doskonale jak niszczą-
ca i przerażająca jest
wojna. 
Film jest godny
polecenia.
Agata Machula, 3e

RECENZJA  KSIĄŻKI

"Łza" to pierwszy tom
nowej serii Lauren
Kate, autorki „Upad-
łych”. Pierwszą rzeczą
na którą zwracamy
uwagę sięgając po
książkę jest okładka.
W tym przypadku,
można powiedzieć, jest
ona bajkowa. Myślę, że
dużą zaletą " Łez " jest
barwność jej
bohaterów. Eureka jest
silną, nieulegającą
emocjom bohaterką, jej
przyjaciel Brooks jest
charyzmatyczną
postacią, którą trudno

jednoznacznie ocenić.
Oczywiście nie mogło
zabraknąć tajemnicze-
go, ale zarazem dobre-
go chłopaka, który
niczym rycerz w lśnią-
cej zbroi pędzi na
pomoc ukochanej. Jest
nim Ander. Fabuła jest
bardzo interesująca,
dzięki wielu wątkom, w
tym mitologicznym.
Dzięki „lekkiemu” języ-
kowi szybko się ją
czyta. Książkę oce-
niam bardzo pozytyw-
nie.
Agata Grzenkowicz,
3e

PARK  MIEJSKI
Jednym z najciekaw-
szych miejsc w Rumi
jest Park Miejski,przez
który przepływa 
Zagórska Struga. 
Na początku młyn oraz
budynek mieszkalny
zwany Dworkiem pod 
Lipami były własnością
prywatną. W okresie
powojennym tereny i
budynki uległy zna-
cznemu zniszczeniu.
Mając na uwadze 

walory przyrodnicze
terenu, samorząd Rumi
podjął decyzję 
o odbudowaniu 
i zagospodarowaniu
tych terenów: na rzece
wybudowano śluzę,
staw z dwoma wyspa-
mi, remont dworku,
alejki spacerowe, mos-
tek,pomost dla łódek,
scenę, place zabaw  
i siłownie.
Paulina Gruba, 3e
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