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Drugie karnawałowe granie      
dla Anastazji

Finał koncertu

Dnia 31.01.2015 r. (piątek)
odbył się kolejny koncert
charytatywny  dla
mieszkanki Dzierzgonia z
wadą serca- Anastazji
Trelewicz. 
Muzyka, śpiew i taniec,
stragan ze słodkościami
zachęcały do hojności. 
Wszystko zorganizowane
pod czujnym okiem pana
Dariusza Browarczyka
przy ścisłej współpracy

pana W. Szewczuna, który
jak zawsze był
niezawodnym kierownikiem
oprawy muzycznej. Jako
pierwsi wystąpili uczniowie
Szkoły Podstawowej w
Bągarcie. Następnie talenty
wokalne zaprezentowali
uczniowie ze Szkoły
Podstawowej z naszej
miejscowości (pod opieką
p. R. Świdra). 
Po młodszych

kolegach głos zabrali
gimnazjaliści oraz nasze
nauczycielki, czyli p. K.
Zajkowska i p. A. Pielak.
Koncert uświetnił występ
zaproszonych gości z
Klubu Seniora oraz bardzo
żywiołowych "kobitek" z
Żuławki Sztumskiej. 
Magda i Kasia, IIf   

mała wielka bohaterka

Fundacja "Serce Dziecka"
KRS 0000266644 
dla Anastazji Trelewicz

Należy wspomnieć, że do tego wydarzenia przyczyniło się
wiele osób z lokalnej społeczności, ale mama Anastazji
szczególne podziękowania skierowała do pana
D.Browarczyka - pomysłodawcy i głównego organizatora
koncertu. My również przyłączamy się do podziękowań, bo
warto pomagać i warto uczyć innych jak to robić. Honorowy
gość, Anastazja została entuzjastycznie przyjęta przez
gimnazjalistów. Jesteśmy pewne, że dla obu stron było to
niezapomniane przeżycie. Anastazja ma za duże
serduszko, (wypełnia prawie całą klatkę piersiową), ale
mimo choroby jest niezmiernie żywiołową, wesołą i mądrą
dziewczynką. Rozumie więcej niż jej przeciętny rówieśnik.
Wiedziała, że wszyscy zgromadzeni w sali gimnastycznej
Gimnazjum przyszli tu dla Niej. O gimnazjalnych
przyjaciołach będzie jej przypominać lalka przytulanka. 
Efekty wymierne koncertu wyniosły 1650 zł, ale na
leczenie Anastazji potrzeba o wiele więcej. Gimnazjaliści
mają wielkie serca, ale nie są płatnikami Urzędu
Skarbowego - jeśli TY jesteś płatnikiem apelujemy
przekaż swój 1% podatku małej Anastazji, ONA na to
zasługuje.
Pomyśl o swoim 1% i wytnij poniższy numer KRS            
    

S. Szpejewski

S. Szpejewski
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    historia i zwyczaje  
       świąteczne

     konkurs z okazji
   Bożego Narodzenia 

uporządkowaniu
rozsypanki kolęd i
rozwiązaniu krzyżówki
dotyczącej Bożego
Narodzenia. W tym
roku pojawiło się nowe
zadanie. 
Finaliści mieli napisać
list do Świętego
Mikołaja w imieniu
wylosowanych osób,
np. w imieniu lekarza
mającego dyżur w
Wigilię, osoby która
utknęła na bezludnej
wyspie lub pracującej
za granicą, która nie
może wrócić do domu

na święta. Tegoroczną
edycję konkursu
wygrała Anna Lipska z
kl. I B, drugie miejsce
zajęła Agata Kowalak z
kl. I F, a trzecie
Gabriela Kawecka z kl.
I D, Anna Grzybowska
z kl. I E oraz Mateusz
Sitek z kl. I C.

Ania Lipska, kl.Ib

Uczniowie - zazwyczaj zaciągnięci siłą
przez katechetę, na którego padło w tym
roku przygotowywanie jasełek - z
grymasem na twarzach, produkują się
przed jakże zainteresowaną
publicznością.

 W tym roku nasz
kreatywny reżyser - p.
K. Pałka – postanowiła
przełamać stereotypy.
Na czas jasełek, w
progach naszego
gimnazjum zagościła
cała horda diabłów, z
samym Lucyferem na
czele, Śmierć, Hetman
oraz Herod z Jagną!
Nie zabrakło
oczywiście
klasycznych postaci
takich jak królowie czy
pasterze.  Tyle, że
troszeczkę
zmodernizowaliśmy ich
role, dodając
nowoczesną broń

do walki ze złem.
Jednak prawdziwą
furorę wywołało
pojawienie się na
scenie Marii i Józefa, w
których wcielili się nasi
najlepsi aktorzy - pani
Agata Kluska (słodka
jak bożonarodzeniowy
pierniczek) i (nieco
kontuzjowany, ale
jakże niezawodny) pan
Ryszard Karabin.  Dla
nas to przyodziani w
najlepszego gatunku
jerozolimskie
prześcieradła, pokonali
lęk przed sceną i
mistrzowsko odegrali
swe role.

Dziś pewnie nie mogą
opędzić się od
paparazzi i propozycji 
kolejnych ról (taka
cena sławy…). I choć
Lucyfer i diabły nie
zostały unicestwione,
przedstawienie
przypadło do gustu
wszystkim widzom.

łEgo aktorów zostało
mile połechtane
gromkimi brawami i
salwami śmiechu.
Mamy nadzieję, że za
rok uda się ściągnąć
dzierzgońskie gwiazdy
z Hollywood na
ponowny występ.  
Julia Mikołajczak

Już po raz ósmy w
naszej szkole odbył się
konkurs dla klas I pod
hasłem "Boże
Narodzenie: historia i
tradycje". Jego
organizacją zajmują
się panie E. Gorzeja
oraz p. A. Pielak.
Konkurs składa się z
dwóch etapów. 
I etap został
przeprowadzony  6
grudnia w mikołajki. Był
to teoretyczny
sprawdzian
przeznaczony dla
wszystkich uczniów z
pierwszych klas. 

Pojawiły się na nim
pytania typu : "Od
czego zaczyna się
wieczerzę wigilijną?",
"Wymień osoby
umieszczane w
szopce",oraz "Jak
kiedyś dekorowano
choinkę?"
Do II etapu przeszły
osoby, które
odpowiedziały
poprawnie na 90%
pytań. Druga część
polegała na nakryciu
stołu wigilijnego, 

zmagania konkursowe

Herod diabły

W tradycji siła. W
Gimnazjum im. Jana
Pawła II budujemy ją w
wielu wymiarach. Od
kilu lat "egzaminujemy"
najmłodsze roczniki

z wiedzy świątecznej,
tzn
co wiedzą o Bożym
Narodzeniu.

                                                                     Jasełka
to słowo niestety najczęściej kojarzy się gimnazjalistom z nudnym, długim, co
roku takim samym przedstawieniem.

A.Pielak

S.Szpejewki S.Szpejewski
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Dzieła wszystkie Szekspira

               2 kg 
  ołówków i długopisów

ołówek dla Afryki

Ołówek, długopis,
kredki to podstawowe
przybory, które
większość z nas
posiada i nie
przywiązuje zbyt dużej
wagi, gdy je zgubi.
Trudno sobie
wyobrazić, że
posiadanie ołówka
warunkuje chodzenie
do szkoły.Jeden
ołówek potrafi zdziałać
więcej niż nam się
wydaje. Dzięki niemu
dziecko może pójść do
szkoły, może się
uczyć. Tylko

wykształcenie może
wyrwać afrykańskie
dzieci z kręgu biedy i
bezradności. Szkoła
jest jak otwarcie drzwi
do rozwoju i wolności,
do innego, lepszego
świata. Szkoła to
najlepsza inwestycja w
przyszłość tych dzieci.
Fundacja "Redemptoris
Misio" z Poznania chce
wesprzeć szkoły
misyjne w Afryce
wyposażając je w
przybory szkolne.

Chcą spowodować, by
posłanie dziecka do
szkoły nie było dla
rodziców czy
krewnych wydatkiem.
Wydatkiem w ich
świadomości
zbędnym,  którego
niejednokrotnie nie
rozumieją, bo
dziecko, które nie
pójdzie do szkoły
pomoże w polu czy w
obejściu, zaopiekuje
się młodszym
rodzeństwem. I mimo
powszechnego
obowiązku edukacji

nie wszystkie dzieci są
do szkoły
posyłane.(cytat z
plakatu Fundacji). 
Klasa Id (z wych.
Agnieszką Karabin)
przeprowadziła zbiórkę
przyborów szkolnych
w naszym Gimnazjum.
Wiele osób
przeszukało swoje
szuflady, plecaki i
torebki, by oddać
zalegające tam ołówki i
długopisy. Dla nas to
niewielki wysiłek,
żaden wydatek, a dla
dzieci w Afryce to
godna przyszłość. 

Dziękujemy 
wszystkim wrażliwym
uczniom i
pracownikom szkoły
za podarowane
przybory szkolne.

Cieszymy się, że są w
Gimnazjum są ludzie
wrażliwi na potrzeby
innych, nawet tych
mieszkających na
innym kontynencie.

x

                                             
Myślę, że sztuka się
wszystkim spodobała
była bardzo zabawna
oraz uczestniczyła w
niej publiczność.
Osoby z publiczności
dla ułatwienia
współpracy z aktorami
były nazywane Kazik.
W skład Polish
Szekspir Company,
która zabawiała
widownię wchodzili
aktorzy Piotr
Boratyński, Piotr Szejn
i Marcin 
Tomasik. 

Tuż przed przerwą
nastąpiło
niespodziewane
porwanie jednego z
widzów. Na szczęście
dobrze się skończyło!
Chcielibyśmy
wszystkim tę sztukę
serdecznie polecić!

     Kacper Karabin I C

W ciągu 3 godzin 
kwesty udało się zgro
madzić: cukier, mąkę,
makaron,olej, konser
wy, które Miejski Oś
rodek Pomocy Spo    
łecznej podzielił na 25
paczek dla potrzebują
ących. Część trafiła do
sztabu Szlachetnej
Paczki

 XIX  WIGILIJNY 
DAR  SERCA  

Klub Młodzieżowych
Wolontariuszy (pod
opieką p. Dariusza
Browarczyka)  w
sobotę 13 grudnia 
zbierał żywności dla
potrzebujących.

W akcji wzięli udział:
Kacper Karabin kl. I c,
Krystian Nowak kl. I f,
Michał Wadowski k. I f,
Laura Trelewicz kl. II c,
Dominika Czachowska
kl. II e, Luiza Oryl kl. III
c i Marta Błażejewska
kl. III c.
         Kacper Karabin

Szóstego lutego w czasie ferii 
zaplanowany został wyjazd do teatru na
sztukę ,,Édith i Marlene". Spektakl
został odwołany z powodu choroby
aktorki. Teatr w zamian zaoferował nam
,,Dzieła wszystkie Szekspira w nieco
skróconej wersji".

Polish Szekspir Company

x

Teatr Elbląg
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SUKCES, SUKCES, SUKCES...

Czy znacie Natalię i Nikolę - uczennice klasy III b? Wzięły one udział w konkursie
„Ekosfera w mojej miejscowości” organizowanym przez fundację „Drabina
Rozwoju”. Przygotowały makietę i opis projektu „Utworze nie ścieżki turystycznej
w gminie Dzierzgoń”.
Wszyscy ze zniecierpliwieniem oczekiwaliśmy na wyniki konkursu, zastanawiając
się, czy plan przedsięwzięcia w obrębie tak małej miejscowości jak nasza, ma
szansę przebicia w ogólnopolskim konkursie. Wreszcie, 22 stycznia
dowiedzieliśmy się, że …  Gimnazjum im. Jana Pawła II zajęło III miejsce!!! 
Jak informuje „Drabina Rozwoju" na facebooku: „Do konkursu zgłosiło się
kilkadziesiąt szkół z całej Polski, które przesłały prace wykonane wszystkimi
możliwymi technikami. Plakaty, prezentacje multimedialne, makiety, rysunki,
wyklejanki, opisy (…) Wybór zwycięzców był niezwykle trudny.”

Myślę, że jako społeczność szkolna śmiało możemy być dumni z takiego wyniku.
Postanowiłam jednak spytać, co o tym wszystkim myślą autorki…

Zajęłyście trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie! Jak się z tym czujecie?
Natalia: Bardzo fajnie! Szkoda tylko że nie pierwsze.
Nikola: Nie, bez przesady, to jest duże zaskoczenie, bo poświęciłyśmy na to dużo czasu, więc cieszymy się!
A co myślicie o innych nagrodzonych pracach?
Natalia: Trudne pytanie, co prawda to nie my oceniałyśmy, ale pewnie inne szkoły włożyły również w swoje projekty
dużo pracy. Były ładne.
Nikola : Tak, na pewno. W każdym razie podobały nam się. Nasze najlepsze oczywiście!
Natalia: Chyba każdy tak mówi o swoim, więc…
Dlaczego wzięłyście udział konkursie?
Natalia: Skłonił nas do tego fajny temat. Chciałyśmy po prostu spróbować, zobaczyć, czy się uda coś z tym zrobić.
No właśnie, a skąd pomysł  na ścieżkę turystyczną?
Nikola: To pani Agnieszka Piotrowska nam podsunęła ten pomysł. Tu chciałybyśmy Pani bardzo podziękować za
pomoc.

Gdy skończyłyście już pracę – myślałyście, że zajmie tak wysokie miejsce?
Natalia i Nikola chórem: Tak, tak myślałyśmy!
Nikola: Miałyśmy nadzieję…
Natalia: … od samego początku wiedziałam, że wygramy! Tu już nawet nie chodzi o nagrody,
ważne że ktoś nas docenił i jest to trzecie miejsce.
Jak dowiedziałyście się o wygranej? I Co myślicie o braku uroczystego rozdania nagród?
Natalia: Dowiedziałyśmy się z facebooka. Mogłoby to być rzeczywiście ciekawe – uroczyste
rozdanie nagród w Warszawie, no ale skoro postanowili, że nie… to trudno!
Jeśli będzie następny tego typu konkurs, weżmiecie udział?
Nikola: Tak, myslę, że tak.
Natalia: Skoro raz się udało, to można próbować dalej. Może z każdym konkursem będziemy
coraz wyżej ;)

Ada Piotrowska
makieta

GRATULACJE...
dla uczniów, którzy
uzyskali awans do
etapów Konkursów
Wjewódzkich: 
z Języka Polskiego:
Ada Piotrowska III a ,
Anna Szewczun III b;
z Matematyki: 
Damian Michalski III a. 
 

do boju...

Nikola i Natalia

a


