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(Trzeci) Maraton Pisania
Listów   (w naszej szkole)

 CHCEMY  RESPEKTOWANIA
PRAW  CZŁOWIEKA

Po raz pierwszy został
zorganizowany w Polsce w
2001 roku. Co roku odbywa
się w okolicach
Międzynarodowego Dnia
Praw Człowieka (10 grudnia)
– w tym roku piszemy
między 6 a 16 grudnia.
Podczas Maratonu
wysyłamy apele do władz
oraz listy solidarności do
osób, których prawa są
łamane. Efekty? Aleś
Bialecki - zwolniony z
więzienia, dr Tun Aung -
przeniesiony do łagodnego
wiezienia i jest tam leczony.

Gimnazjaliści w roli Mikołaja
Czy gimnazjaliści kierują się altruizmem?
„Paczka od serca” dla podopiecznych
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Kołozębiu.

Po krótkim powitaniu 
można było przejść do
najważniejszej czynności,
czyli rozpakowywania
prezentów. Emocje z tym
związane widać na
fotografiach. Dodam tylko,
że tyle samo frajdy ze
spotkania i zabawy miały
dzieciaki z ośrodka, co
gimnazjaliści!
Projekt edukacyjny to
świetna okazja, by
gimnazjaliści –umiejętnie
kierowani - mogli wykazać
się dojrzałością i chęcią
niesienia pomocy! 
E.G.

wizyta w Kołozębiu

paczka od serca

Oleg Seńcow, ukraiński
reżyser filmowy został
zatrzymany przez
funkcjonariuszy rosyjskiej
Federalnej Służby
Bezpieczeństwa (FSB)  na
terenie okupowanego
Krymu i w maju
przewieziony do Moskwy. 
W  listach napisanych przez
uczniów, nauczycieli,
pracowników i rodziców
domagaliśmy się
niezależnego śledztwa i
sprawiedliwego procesu
sądowego, dostępu do
ukraińskiego konsula oraz
wycofania oskarżeń
związanych z korzystaniem
z wolności słowa i wolności
zgromadzeń.
Uczniowie klasy II f,
zaangażowani

w przeprowadzenie akcji:
Łukasz Borkowski, Marek
Panewasz, Jakub
Leonarczyk, Tomasz
Zdunek, Michał Piotrowski i
Jakub Pietrzak. zachęcają
wszystkich do pomocy
więźniom sumienia. Można
to zrobić pisemnie lub
elektronicznie na stronie
www.amnesty.org.pl w
zakładce MARATON
PISANIA LISTÓW.
Wystarczy wybrać osobę
/osoby i nacisnąć napis
PODPISZ ONLINE –
gotowe. Nic nie kosztuje,
zajmuje kilka minut, a
pomoc nieoceniona.

Taki projekt
zrealizowała grupa
uczniów
tegorocznych klas
drugich: Dorota
Sinko (2e),
Aleksandra Grzesiak,
Ola Malec, Martyna
Mazurek, Sara
Nowicka i Karol
Warda (2f).
4 grudnia, po
miesięcznej zbiórce
fantów i zapakowaniu
wszystkich darów,
gimnazjaliści udali
się do Ośrodka
Szkolno-
Wychowawczego w
Kołozębiu. 
Dzięki uprzejmości
pana dyrektora
Zbigniewa
Góralskiego, podróż
odbyli busem z
wyjątkowo
uprzejmym kierowcą!
Na miejscu, w
świetlicy, czekały już
dzieci z klas 1-3:
Oliwia, Natalia,
Maksio, Jaś, Dawid,
Grzesiu i Michał.

Amnesty I.

E.Gorzeja

E.Gorzeja

x

http://www.amnesty.org.pl
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TEATR  w słusznej sprawie

popularne ANDRZEJKI

Z Andrzejkami jak z
muzyką disco polo,
nikt jej nie słucha, ale
wszyscy znają; nikt
nie  wierzy w czary, ale
wielu chętnie sobie
wróży.

imieniny  Andrzeja  to

Pierwszego grudnia, jak co roku
obchodzimy Światowy Dzień Walki z
AIDS. W tym dniu na całym świecie
odbywają się konferencje, happeningi
oraz akcje edukacyjne dotyczące
profilaktyki HIV i AIDS. Ludzie na całym
świecie łączą się z chorymi.

 można było
dowiedzieć się czegoś
o swojej bliższej lub
dalszej przyszłości
albo o samym sobie.
Numerologia
wyjaśniała charakter
osoby ze względu na
datę jej urodzenia.
Wbijając szpilkę w
papierowe serce
można było poznać
imię swojej przyszłej
sympatii. 
Zawartość wybranego
kubka pokazywała
przyszłą drogę
zawodową. To tylko

niektóre z wróżb
andrzejkowych. Można
było też kupić cukierek
z bardzo ciekawą
przepowiednią, np.
zostaniesz
prezydentem,
otworzysz kwiaciarnię,
będziesz lekarzem,
dostaniesz pod choinkę
skarpety z reniferem.  
  

Ania Lipska, kl.Ia

Na czas wyjazdu ro
dziców do pracy, dzie
ci zmuszone były poje
chać na wieś do dziad
ków, gdzie w magicz
ny sposób zamieniły
się rolami ze starszym
pokoleniem.Rodzeńs
two nie sprawdziło się
w roli dorosłych.

Kinga zostawiła małe
go Tomka samego w
domu. Nie przewidzia
ła, że chłopiec wywoła
pożar. Po tym
zdarzeniu wszyscy
wrócili do własnych
postaci. Wypadek
zmienił całą rodzinę.

Kinga zrozumiała, że to
rodzina jest w życiu
najważniejsza. Apel
zakończył się miłym,
tanecznym akcentem
w wykonaniu części
grupy oraz przemową
pani Gorzei.
Jula M.

U babci i dziadka

Również w naszym
Gimnazjum odbył się
apel, rozpoczęty
przemową dyrektora.
Chłopcy z II klas, w
ramach projektu
edukacyjnego
przedstawili nam
prezentację
multimedialną,
mówiącą o
profilaktyce, znaczeniu
oraz sposobach
zarażenia się HIV i
AIDS. Kolejną częścią
apelu było
zaprezentowanie przez
młodych aktorów z
koła teatralnego -
prowadzonego

przez naszą
niezastąpioną panią
Gorzeję –
przedstawienia pt.
„Magiczny
Dom”. Opowiadało ono
o tolerancji i ważnej
więzi łączącej rodzinę.
Główną bohaterką była
Kinga, zbuntowana
nastolatka, wiecznie
narzekająca i kłócąca
się ze swoją rodziną –
młodszym bratem
Tomkiem, rodzicami i
dziadkami. 

Mimo że chłopaków o
tym imieniu trudno dziś
znaleźć w gimnazjach,
to o zabawie
andrzejkowej i
wróżbach pamiętają
wszyscy. 
Andrzejki pierwotnie
były obchodzone z 29
na 30 listopada. 
W tym dniu panny
przepowiadały sobie
jak będzie wyglądało
ich małżeństwo.
Obecnie święto to stało
się okazją do zabaw. 
W gimnazjum odbyły si
ę one 28 listopada.

Zorganizowały je klasy
III A (wych. K.Pawlak)
 i I B (wych.E.Łączna-
Wansowicz). 
Szkolne korytarze
ozdabiały duchy,
czarownice o
wyłupiastych oczach,
czarne koty oraz wiele
innych atrybutów
andrzejkowych.
Podczas dwóch
długich przerw w
specjalnie
przygotowanej sali 

lanie wosku

S.Szpejewski

x
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„Książki naszych marzeń” konkurs MEN

L.J. Smith "Pamiętnik
Wampirów"

J.Echols "Sobowtór"

J.Green "Gwiazd
naszych wina"

E.Nowak "Michał jakiś
tam"

R. Kosik seria "Feliks,
Net i Nika"
 
A.Sapkowski
"Wiedźmin"

F.Moccia "Trzy metry
nad niebem" 
"Tylko Ciebie chcę"

"Ekosfera w mojej
miejscowości"Mikołaj(ki)

Ach, jak tęsknimy do
Świąt, do
odpoczynku,śniegu,
mrozu, karpia... Czas
oczekiwania
uprzyjemnił

nam Szkolny Mikołaj w
towarzystwie
Śnieżynek

Gimnazjaliści nie chcą
być uważani za dzieci,
ale gdy nadchodzi czas
Mikołajek i starsi, i
młodsi wypatrują
grubszego jegomościa
z brodą. 
Uczniowie i pracownicy
naszej szkoły byli
grzeczni (mniej lub
bardziej), więc
zasłużyli na prezenty.
Przybycie Mikołaja w
asyście Śnieżynek
oznajmiał głośny dźwię
k dzwonka. Aby
zasłużyć na słodki
prezent musieliśmy

zaśpiewać piosenkę
lub powiedzieć
wierszyk. Rada
Samorządu w
świątecznym wydaniu
spisała się na medal.
Dziękujemy i czekamy,
czym nas zaskoczycie
za rok, może
orszakiem reniferów?
Na wszelki wypadek
uczniowie
przygotowali 
wzajemnie paczki w
klasach. Czyżby
brakowało im wiary w
dobre uczynki i
Mikołaja?
                redakcja 

Gimnazjaliści chcą czytać!
Zaskakujące?
Nie koniecznie. Jeśli wyrośli w
czytelniczej atmosferze, odkryli
tematyczne fascynacje to chętnie
wypożyczają interesujące ich książki.

Dlatego chętnie
przystąpili do 
Konkursu,
polegającego na
opracowaniu listy 50 u
wymarzonych książek
i przygotowaniu
krótkiego filmu na
temat: „Nasza szkoła
powinna dostać
wymarzone książki,
bo…”. Film można
zobaczyć w serwisie
YouTube – oparty
został na kontraście
między obecnym
podejściem do
czytania, a ideałem do
którego dążymy.
Wiemy, że uczniowie

czekają na nowe
pozycje w bibliotece,
więc na naszej liście
znalazły się
bestsellery, np. saga o
Wiedźminie, czy
części „Dziennika
Cwaniaczka”.
Cieszy natomiast fakt,
że jest grono zagorza
łych czytelników -
marzymy, by się
systematycznie
powiększało. Na razie
trzymamy kciuki, bo
nagrodą w Konkursie
są książki ze
wskazanej listy.

Uczennice trzeciej
klasy naszego
gimnazjum - Natalia
Blicharz i Nikola Fiołek
pod opieką p.
A.Piotrowskiej przystą
piły do ogólnopolskiego
konkursu :"Ekosfera w
mojej miejscowości",
którego celem było
znalezienie miejsca
stanowiącego
potencjalne "Points of
interest", mającego
wpływ na zwiększanie
świadomości
mieszkańców na temat
ekologii. Dziewczyny

wykonały makietę i
projekt opisujący
proponowane
przedsięwzięcie -
"Utwożenie ścieżki
turystycznej w gminie
Dzierzgoń". Wyniki
zostaną ogłoszone w
ostatnich dniach tego
roku. Wśród nagród
rzeczowych dla szkoły
są: urządzenia
multimedialne,
przybory do
doświadczeń i atlasy.
Trzymamy mocno
kciuki!!! 

Ada Piotrowska

książki najczęściej
wypożyczane przez
gimnazjalistów:

E.Nowak "Bransoletka"
M.Fox "Magda.doc"
M.Fox "Kaśka Podry  
waczka"

Pokazujemy że też mamy chęć czytać!

Mikołaj i Śnieżynki

K.Karabin

A.Pielak
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Nie wiesz jeszcze, co podarować innym na święta?
SKORZYSTAJ Z NASZYCH RAD!

jak przetrwać w szkole i nie zwariować
budzik rakieta

koszulka

fartuch

                           Coś, co raczej nie wypali:
- mama: kapcie lub sprzęt gospodarstwa domowego,                                    -
tata: skarpetki
- starszy brat: pluszowy miś                 * starsza siostra: pamiętnik
-  sekretarka: dziurkacz                        * bibliotekarka: domowe kino
- sprzątaczka: nowy mop                      * nauczyciel historii": rózga
- nauczyciel matematyki: słownik jęz. polskiego
- koleżanka: rajstopy                            
kolega: długopis z logo banku
- student: skarbonka                             
-dyrektor: wycieczka na Syberię
- woźny: miotła

Magda i Kasia IIf

1) zaprzyjaźnij się z wrogiem,
2) uczyń ze szkoły swoje hobby,
3) częściej mów "TAK" zamiast "NIE",
4) wtop się w tłum,
5) nie uciekaj, bo od szkoły nie ma ucieczki
(jesteś i będziesz tu jako uczeń, rodzic lub
nauczyciel),
6) miej poczucie humoru,tylko ono Cię uratuje,
7) spowiadaj się ze szkolnych grzeszków
systematycznie, by wywiadówka nie stała się
dniem sądu,
8) Uważaj! Naprawdę nie jesteś tu sam!
9) Przeczytaj książkę "Jak przetrwać w szkole i
nie zwariować" 

otrząśnij się

sudoku

Najlepsze, bo wesołe
pomysły na prezenty:

- mama: fartuch z
napisem "Królowa
jest tylko jedna"
- tata: pasek do
spodni z klamrą
szeryfa
- brat: zestaw ściąg
wszelakich
- siostra: zestaw do
demakijażu
- nauczyciel w-fu:
zestaw gwizdków i
skierowanie na
rehabilitację
- sekretarka:

koszulka z napisem
"Pani Kierowniczka"
- bibliotekarka:
powieści ciekawej
treści i szkło
powiększające
- nauczyciel historii:
mapa starożytnych
cywilizacji i
wykrywacz metali
- nauczyciel
matematyki: cyrkiel
XXL
- koleżanka: zestaw
bransoletek a'la
kajdanki
- kolega:

piłka (do metalu)
- uczeń: budzik
"rakieta"
- student:
elementarz i papier
toaletowy Sudoku
- dyrektor:
wycieczka na
Hawaje i wizyta u
wróża Macieja
- woźny: kombinerki
i kilogram gwoździ,
nauczyciel
angielskiego:
skarpety w szkocką
kratę,
wychowawca:

szpicruta
pedagog:"Poradnik
optymisty "i
wykrywacz kłamstw
katecheta: święcona
woda w hurtowych
ilościach (do
prześwięcania
uczniów)
polonista:
streszczenia lektur
nauczyciel świetlicy:
zestaw termiczny
(kubek, koszulka,
wkładki do butów)
nauczyciel techniki

: zestaw "Zrób to
sam"
fizyk: maszyna do
teleportacji ...kogoś
nauczyciel EDB:
mumia jako wzór
bandażowania

x

x

x

S.Szpejewski

x


