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    DEMOKRACJA

wąsata komisja

PRAWYBORY                        WOLNOŚĆ
                DUMA NARODOWA

Dla młodzieży z naszego gimnazjum nie był to jednak
koniec atrakcji! 
Każdy uczeń w salonie makijażu "Patriota" mógł poprosić
wymalowanie biało-czerwonej flagi na twarzy, do ubrania
przykleić karteczkę z wybranym niepodległościowym
hasłem, takimi jak „WOLOŚĆ - kocham i rozumiem” czy
"Kibicuję Polsce". Salon oferował również za drobną "opłatą"
(1 uśmiech, józefy - nasza marszałkowska waluta) dumne
wąsy marszałka Piłsudskiego. Cieszyły się one ogromną
popularnością, bo zwalniały ego dnia z niezapowiedzianych
sprawdzianów i pytania.W zabawie wzięła udział nawet
komisja prawyborów burmistrza Dzierzgonia! Mogliśmy
więc dwojako zapamiętać ten piękny dzień – jako łzy i krew
przelane dawniej za kraj, jak i uśmiech tych, którzy teraz
cieszą się wolnością.
                                                        Ada Piotrowska

a nawet Przedszkola i
dorosłych mieszkańców
Dzierzgonia, pod opieką
organizatorki całego
przedsięwzięcia  - pani
Marzeny Piepiórki, oraz  pod
batutą – pana Władysława
Szewczuna, zaprezentowała
poruszającą część
artystyczną.

wąsy Marszałka

 Wspaniałego wzoru patriotyzmu  mieszkańców Dzierzgonia!
Dowód można było zobaczyć w środę – 12 listopada 2014 roku.

akademia z okazji Święta Niepodległości

 Grupa ponad 100 osób (uczniów ze Szkoły Podstawowej ,
Gimnazjum , Zespołu Szkół, a nawet Przedszkola i
dorosłych mieszkańców Dzierzgonia), pod opieką
organizatorki, autorki całego przedsięwzięcia  - pani
Marzeny Piepiórki, oraz  pod batutą  muzyka – pana
Władysława Szewczuna, zaprezentowała poruszającą
część artystyczną.Pojawiły się w niej wiersze znanych i
cenionych poetów romantycznych, słynne słowa papieża
Jana Pawła II: „Niech zstąpi Duch Twój…”, wspomnienia
dawnej Polski – od dziejów Chrobrego po  „Solidarność”. Nie
zabrakło wzruszających pieśni patriotycznych, które u
 publiczności wywoływały łezkę w oku. Ogrom chóru oraz
maszerujący młodzi żołnierze w mundurach wprowadzały
podniosłą atmosferę, a realistyczna scenografia pozwoliła
nam poczuć historyczny klimat uroczystości.Płonące pod
brzozami znicze pozwalały na zadumę i oddanie hołdu tym,
którzy zginęli dla ratowania Polski. Myślę, że każdy inaczej
interpretował cały spektakl – odczuwał po swojemu treści
przekazywane przez młodych artystów, a jednocześnie
wszyscy wyciągnęli podobny wniosek:

 że ojczyzna to coś, co
wspólnie tworzymy, i o co
watro walczyć…

W szkole oprawą Święta
zajmowały się klasy Id i IIb z
wychowawcami p.A.Karabin
i p.D.Browarczykiem.
Przygotowano dekoracje, w
tym oryginalną mapę Polski,
którą tworzą nasze
symboliczne skojarzenia z
ojczyzną, np. regionalne
stroje, bigos, zawodnicy i
kibice piłki nożnej, żużlu itp.
W ramach nauki demokracji
przeprowadzono prawybory,
oczywiście za wiedzą i
zgodą kandydatów. 
Ada Piotrowska

M.K. arch.

Maciej Karabin
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czas wojny, czas Apokalipsy, czas życia, śmierci i miłości

...tak szybko odchodząSzkolny dzień chłopaka

To zdjęcie przedstawia
wszystkich finalistów
konkursu na super chłopaka

Oto nowy film reżysera Jana Komasy
- "Miasto 44". Głównym wątkiem jest
miłość dwojga młodych ludzi
wystawiona na próbę z powodu
wybuchu Powstania Warszawskiego.

plakat filmu

W pierwszych minutach poznajemy bohatera dramatu - Stefana - jego
najbliższą rodzinę, przyjaciół, pracę. Widzimy, że każdy nowy dzień stawia
przed nim nowe, coraz trudniejsze wyzwania i wybory, które mogą mieć
wpływ na jego dalsze życie. Podczas seansu jesteśmy świadkami
przemiany wewnętrznej tego nieświadomego, "rzucanego na głęboką wodę"
nastolatka. Wiedziony chęcią ratowania ojczyzny postanawia walczyć z
okupującymi Polskę Niemcami, a później - Rosjanami. Już podczas
pierwszej akcji jego oddziału rozwiane zostaną wszelkie złudzenia - walka
nie będzie ani krótka, ani prosta.Niestety, nie zabraknie również ofiar. Nasz
młodzieniec zmuszony będzie oglądać krwawą śmierć swojej rodziny i
przyjaciół. Pośród smutku i żalu ludzie tamtych lat znajdowali czas na
miłość. Chwytali dzień ponieważ każdy następny mógł być ich ostatnim...
(Sytuacja sercowa Stefana była wyjątkowo zagmatwana, ponieważ był
rozdarty między kochającą go najlepszą przyjaciółką a nieznajomą, nieco
skrytą dziewczyną z grupy powstańczej...). Ta kinowa produkcja podczas
swych 130 minut trwania potrafi nie raz chwycić za serce. Wzbudza w
odbiorcy szeroki wachlarz uczuć - od nienawiści, przez wzruszenie, aż po
śmiech. Wielokrotnie jesteśmy świadkami niekonwencjonalnych scen z
wykorzystaniem zróżnicowanego podkładu muzycznego, efektów
specjalnych oraz zwolnionego tempa. Nie brakuje wybuchów, pościgów i
nagłych zwrotów akcji.Bez cenzury dowiadujemy się o okrucieństwach II
wojny światowej, które momentami (nie tylko osoby o słabszych nerwach!)
mogą przyprawić o mdłości. "Miasto 44" zachwyca oczywiście kostiumami,
wspaniałą grą aktorską, wspomnianymi wcześniej efektami specjalnymi,
muzyką, jednak przede wszystkim odczuwamy rozmach produkcji, a dzięki
doskonałości najmniejszych detali, pokazana  na ekranie rzeczywistość
staje się wręcz namacalna, jakbyśmy osobiście uczestniczyli w
wydarzeniach z 1 września 1944 roku. 

Ten film powinien
obejrzeć każdy z nas.
Dlaczego? Otóż niesie
ze sobą bardzo ważne
przesłanie - w końcu
"Umierać to my sami
potrafimy"... NIGDY
WIĘCEJ WOJNY!

Ada Piotrowska

zorganizowały klasa I C i II F. Odbył się on pod
hasłem "Dzień krawata na dzień chłopaka" hasło
miało zachęcić zarówno uczniów jak i nauczycieli
do założenia w tym szczególnym dniu krawata,
który zwalniał od odpowiadania przy tablicy i
niezapowiedzianych sprawdzianów. Każda klasa
wytypowała dwóch chłopaków, a spośród nich
wybrano trzech najbardziej odlotowych chłopaków
w szkole: Maćka Fabiszewskiego, Damiana
Drogosza i Mateusz Tomczyk. Wszyscy zostali
obdarowani słodkimi upomoinkami. Podczas
przerw można było zadedykować piosenkę
sympatycznemu chłopakowi i spożyć świąteczne
ciasto przygotowane przez uczniów. Nad
uroczystością czuwały pani Renata Peć
wychowawczyni klasy I C i pani Krystyna
Burdyńska wychowawczyni klasy II F.
                                      Kacper Karabin

3 listopada w naszej szkole odbył się apel pamięci
przygotowany przez panią E. Gorzeję. Apel
przypomniał nam o zmarłych uczniach i
pracownikach Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Dzierzgoniu. Pani Gorzeja tytułem wstępu
powiedziała kilka pięknych słów, po czym została
wyświetlona prezentacja multimedialna. W
skupieniu czytaliśmy pojawiające się coraz to
nowe nazwiska znanych bardziej lub mniej osób.
Ciszę przerwały piosenki Czesława Niemena,
przeplatane wierszami recytowanymi przez
uczniów i nauczycieli. Wystąpili: pan G.
Antonowicz, Ola Jasieniecka, pani A. Piotrowska,
pani A. Pielak, Ada Piotrowska oraz pan S.
Szpejewski. Uczniowie rozeszli się do klas, ale
trudno było nie zauważyć, że apel zrobił na nich
naprawdę duże wrażenie.
                                          Julia Mikołajczak

Konkurs Ładnego        
        Pisania
Trzeci raz uczniowie
stanęli w szranki, by
udowodnić, że potrafią
ładnie pisać piórem.
Zgodnie ze sztuką
kaligrafii należało
przepisać "Rotę" Marii

Konopnickiej.  

Jury przyznało
pierwszą nagrodę
uczennicy klasy III e
Kai Klimek, pozostali
uczestnicy
zaprezentowali
zbliżony poziom
zapisu.
Dziękuję za udział w
konkursie.
                   A.Karabin x
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Edukacja na Dzikim Zachodzie

Dlaczego hallowenn?

dyniowato...

strasznie?

czarne charakterki?

Jeśli ktoś pomyślał, że
 to straszny, nietypowy
dzień to uprzejmie
donosimy, iż się
pomylił. Tak wyglądają
nasi uczniowie i
nauczyciele każdego
dnia! Jeśli nie wierzycie
- wpadnijcie do nas z
wizytą. No, chyba, że
strach Was obleciał.
Wbrew wielu
medialnym
komentarzom do
gimnazjów chodzą mili

młodzi ludzie, którzy
oprócz nauki,
potrzebują wspólnej
zabawy, a jeśli odbywa
się ona w
kontrolowanych
warunkach i polega na
pomalowaniu twarzy
oraz przebraniu się to
daje nam nieco
radości.
Dziękujemy pani 
K. Zajkowskiej i grupie
projektowej
za chwilowe oderwanie
nas od rzeczywistości.
  

Dzień Edukacji
Narodowej w
Gimnazjum im. Jana
Pawła II w
Dzierzgoniu przeniósł
nas na
północnoamery-
kańską prerię.
Samorząd
Uczniowski
współpracował z p.
Władysławem

Szewczunem, i tak
powstał apel, który
nauczyciele z
pewnoś- cią miło
zapamiętali. W
obchodach tego
święta uczestniczyli:
dyrekcja, nauczyciele
pracujący i emery-
towani, pracownicy
szkoły oraz
uczniowie. Swoją
obecnością zaszczyci
ł nas również

Burmistrz
Dzierzgonia, p.
Kazimierz Szew-
czun.
Pan Dyrektor Maciej
Karabin, pan Bur-
mistrz oraz uczniowie
w krótkich słowach
złożyli wszystkim
nauczycielom i
pracownikom szkoły
najserdeczniejsze
życzenia, po czym...
pan Dyrektor zniknął,

aby pojawić się jako
szeryf w kowbojsko-
indiańskiej osadzie,
czyli sali gimnas-
tycznej. 

Pozostali, którzy
przybyli do naszego
Gimnazjum zostali
udekorowani
atrybutami Indian lub
kowbojów
przygotowanymi pod
czujnym okiem p. W.
Szewczuna. 
W trakcie rozmaitych
konkurencji można
było spróbować swoich
sił zarówno w byciu
India-
ninem jak i kowbojem.
Współcześni Czerwo-
noskórzy zmierzyli

się m.in. ze
strzelaniem z łuku i
zaplataniem warkoczy
na czas. Natomiast
reprezentan-
ci Bladych Twarzy
mogli poćwiczyć strze-
lanie do celu z pistole-
tu i chwytanie bydła na
lasso. Całość została
ubarwiona występami
artystów przygotowa-
nych przez p. W.
Szewczuna. Na zakoń-
czenie uczniowie
wystąpili w układzie
line dancing
przygotowa-
nym przez p. K.
Zajkowską (opiekuna
RSU).

Dziękujemy
wszystkim, którzy
poświęcili swój czas na
pomoc w
przygotowaniu apelu,
szczególnie paniom
opiekunkom,
Katarzynie Zajkowskiej
i Adriannie Pielak oraz
przewodniczącej
Samorządu
Uczniowskiego Adzie
Piotrowskiej i
zastępczyni Oli
Tomczak.
Zdjęcie prezentuje
wszystkich twórców
"dzikiego"
zamieszania:
Ada IIIa, Ania IIIb,
Basia IIIc,Ada IIIb, 

Iza IIIc, Ania IIIb,
Patrycja III c, Rafał
IIIb,Magda IIIc , 
Magda IIf, Ola IIIe 
oraz dorośli, od lewej:
Maciej Karabin,
Adrianna Pielak, 
w centrum Władysław
Szewczun, po prawej
Katarzyna Zajkowska.

Magda i Kasia, kl. IIf

M.K.

S.Szpejewski

M.K.
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Tesco dla Szkół - nasz pomysł 
na odkrywanie nowych smaków

szkolne fotostory

Tesco dla Szkół

Nasza szkoła po raz
kolejny wzięła udział w
konkursie pod tytułem
"Tesco dla Szkół"
polegającym na
interpretacji przez
uczniów podanego
hasła. Tegoroczne
brzmiało "Odkrywcy
smaków".
 Po długich godzinach
kręcenia,montowania

i dopieszczania
szczegółów
zakończyliśmy nasze
"dzieło". Pod czujnym
okiem opiekunek
całego projektu - pani
Ady Pielak , pani
Katarzyny Zajkowskiej
i pani Sylwii
Kamińskiej  grono
młodych aktorów
przedstawiło wspólny
sposób na odkrywanie
nowych smaków.

Bohaterką filmiku jest
Magda Krzesler, która
przybywa do szkoły,
by dokonać rewolucji
śniadaniowej, zmienić
nawyki żywieniowe
gimnazjalistów i
udowodnić, że zdrowy
posiłek może być
smaczny, a jego
przygotowanie nie
musi zajmować duzo
czasu.Mamy nadzieję
, że spodoba

się zarówno jury , jak i
wszystkim
głosującym. Głosujcie!
Kamil Dziubczyk

szkolne fotostoryszkolne fotostory

szkolne fotostory

szkolne fotostory

szkolne fotostory

M.K

Kacper Karabin

M.KraśniewskaM.Kraśniewska

J.Mikołajczak

M.K.

J.M.


