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..."Danuta  Siedzikówna-
Sanitariuszka ,,Inka''  .

I miejsce w konkursie wojewódzkim
pt."Dziennikarstwo Obywatelskie" 
dla Magdaleny Kraśniewskiej, uczennicy 
kl.II f i naszej redakcyjnej koleżanki.
                                      opiekun: A.Karabin

Dziennikarstwo
obywatelskie to
rodzaj służby, którą
właściwie wypełniają
tylko ludzie pełni
pasji, empatii,
zaangażowania.
Pałac Młodzieży w
Gdańsku 
zorganizował
konkurs dla uczniów, 
młodych publicystów
działających w
interesie społecznym.
Magda wygrała w
kategorii artykuł,
pisząc tekst pt.
"Bomba zegarowa" o
chorobie,
możliwościach
leczenia i koncercie
charytatywnym dla
Anastazji Trelewicz.
Artykuł powstał na
podstawie rozmowy z
mamą Anastazji,
panią Moniką
Trelewicz oraz p
Dariuszem
Browarczykiem,
organizatorem
drugiego  już
koncertu na rzecz
chorej dziewczynki.

Marzeniem wielu osób, w tym autorki artykułu jest realna
pomoc, dlatego kolejny raz apelujemy do mieszkańców
Dzierzgonia, powiatu sztumskiego, Pomorza, jak i
szerszych regionów Polski, by wypełniając PIT , przekazać
1% potrzebującym.  Razem możemy zdziałać cuda.
Anastazja czeka na operację, tak jak inne polskie dzieci.
Codziennie w naszym kraju rodzi się 10 maluchów z wadą
serca. Czy warto czekać? Szybszy odzew ludzi
zagwarantuje zdrowie większej ilości chorych.Pomoc należy
nieść zawsze, a najlepszą jej formą jest ta bezinteresowna.
Darczyńcy mają wielkie serca, Anastazja ma takie od
zawsze... Wystarczy przekazać swój 1% podatku.
Zlikwidujmy kolejkę po życie!
Fundacja "Serce Dziecka" KRS 0000266644
dla Anastazji Trelewicz
zachęcamy do przeczytania artykułu o dzielnej Anastazji
pt."Bomba zegarowa" na stronie internetowej Gimnazjum
im.Jana Pawła II w Dzierzgoniu.

Danuta Siedzikówna była
osiemnastoletnią
sanitariuszką służącą w V
Brygadzie Wileńskiej AK
mjr. Zygmunta
Szendzielorza ,,Łupaszki''.
W oddziale pełniła także
funkcję łączniczki. Zawsze
była uśmiechnięta, jednak
zadziwiała swoją
ofiarnością i poświęceniem.
13 lipca 1946 roku nowy
dowódca wysłał ją do
Gdańska w celu
uzupełnienia apteczki.
Została tam aresztowana i
oskarżona o mordowanie
rannych i nakładanie
egzekucji. Ostatecznie
wyrok śmierci wykonano
dnia 28 sierpnia tego
samego roku o godzinie

6.15.
Zgodnie z relacją księdza
będącego na miejscu
odstrzału jej ostatnie słowa
brzmiały: ,,Niech żyje
Polska!''. Danuta
Siedzikówna podobnie jak
inni należała do Polskiego
powojennego podziemia
niepodległościowego,
którego członków nazwano
,,Żołnierzami Wyklętymi''
bądż ,Żołnierzami
Niezłomnymi''.  Cieszmy
się, że w naszej niezwykłej
historii mamy ludzi, z
których możemy być
dumni, ponieważ robili
wszystko dla dobra
ojczyzny.
                 Kaja Klimek, III e

Konkurs zorganizowały
Anna Fotyga (poseł do
Parlamentu Europejskiego) 
oraz Dorota Arciszewska-
Milewczyk (poseł na Sejm
RP). Jego głównym celem
było uczczenie Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych oraz bohaterskiej
postawy ,,Inki''.
Zadanie konkursowe
polegało  na plastycznym
przedstawieniu fragmentu z
życia działalności młodej
sanitariuszki.

wyróżnienie dla Kai Klimek
w konkursie wojewódzkim...

nasza Anastazja

Wyróżnienie

S. Szpejewski

Kaja Klimek
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              ZŁOTOUSTE

    CZYTELNIA

Rozpoczynamy cykl
artykułów dotyczący
czytelnictwa.
Będziemy Wam
recenzować i polecać
książki sprawdzone,

chętnie czytane przez
rówieśników.

Dwudziesty Powiatowy Konkurs
Recytatorski o "ZŁOTE  USTA"
zorganizowany przez Sztumskie
Centrum Kultury i Komendę Hufca ZHP
w Sztumie odbył się w niedzielę 15
marca 2015 roku.

Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice,
wyłonione w szkolnych eliminacjach: Magdalena
Kraśniewska, kl. II f,  Julia Mikołajczak, kl. II e,
Ada Piotrowska, kl. III a.
Uczestniczki prezentowały wybrany wiersz i
prozę. Niełatwe zadanie interpretatorskie.
Niezależne, profesjonalne jury oceniło czternaście
prezentacji, nasza drużyna wypadła świetnie:
II miejsce Magdalena Kraśniewska,
(nauczyciel : Agnieszka Karabin)
III miejsce Ada Piotrowska,
(nauczyciel: Krystyna Pawlak)
wyróżnienie Julia Mikołajczak
 (nauczyciel: Mirosława Browarczyk)
Gratulujemy recytatorkom kolejnego
sukcesu,a opiekunom dziękujemy za
przygotowanie dziewcząt.

Książka "Sasha" Joela
Shepherda jest 1-szą
częścią serii "Próba
krwi i stali". Opowiada
o zmaganiach byłej
księżniczki Lenayin,
Sashandrze, która po
śmierci brata opuszcza
rodzinę, zrzeka się
tytułu królewskiego i
rozpoczyna trudne
życie svaalverdzkiej
wojowniczki. Ciężko
pracuje, by pokazać,
że kobieta umie równie
dobrze (jeśli nie lepiej)
władać mieczem jak
mężczyżni.

Po przedstawieniu
swych umiejętności
goeren-yai nazwali ją
Synnich-ahn. Oprócz
szacunku od prostych
ludzi Sasha jest
darzona nienawiścią
oraz zazdrością ze
strony arystokratów, co
odbija się na jej ojcu -
królu Torvaalu. Mimo
jego zakazów młoda
wojowniczka wyrusza
ocalić Dolinę
Udalyńską
zaatakowną przez
wielkiego Lorda
Hadrynu,

pod pretekstem
nawrócenia na
verentynizm. Zebrała
liczną armię, a po
drodze dołączyli do niej
Serrini - istoty podobne
do ludzi, które łączy
vel'ennar i posługujący
się tą samą techniką
walki co ona. Pomimo
porażki wielki lord
wyzywa ją na
pojedynek i traci głowę
pod jej mieczem, co
wywołało wielki
skandal. Sasha została
wygnana z państwa.
Trafia do Petrodoru,

gdzie w kolejnej części
powieści kontynuuje
swoje przygody. 
Myślę, że warto
przeczytać tę książkę,
ponieważ obrazuje ona
naiwność ludzi
manipulowanych przez
swych władców.
Ognisty temperament
głównej bohaterki
obrazuje niechęć do
niesprawiedliwości i
chęć walki przeciwko
niej. 

Ania Lipska, kl. Ib

                    Co 
 czytają  gimnazjaliści?

Lauratki z jurorami

okładka książki

       SUKCES
Uczeń naszego 
Tomasz Wilewski
zwyciężył  w
Powiatowym
Konkursie Wiedzy o
Samorządzie
Terytorialnym.
Tomasz pokonał rywali
z innych gimnazjów. 

Najpierw rozwiązywa
no test, potem najlepsi
odpowiadali ustnie na
pytania. 16 marca w
Starostwie Powiato
wym Tomasz był
bezkonkurencyjny.
Gratulujemy Tomkowi i
opiekunowi pani 
E. Sitek  

Na ty z Krzyżakami
6 marca klasy drugie  z
wychowawcami
odwiedziły interaktyw 
ne Muzeum w Działdo
wie. Tam na ekranach
dotykowych, projek
cjach 3D prześledzili
dzieje Zakonu Krzyzac
kiego aż do współczes
ności.M.K.

x
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"Być kobietą, być kobietą"

Ileż w sztuce możliwości drzemie, by twórca wyrazić mógł siebie…

Adrianna Wnorowska, Ania Capek, Kaja Klimek i Gabrysia Kawecka
zaprezentowały na specjalnej wystawie swoje cudne prace - przedstawione
różnymi technikami kobiety - każda inna, każda z własnym przesłaniem,
każda bezsprzecznie wyjątkowa, Podziwiam dziewczyny i gratuluję talentu,
założę się, że społeczność uczniowska chętnie zobaczyłaby więcej
waszych dzieł. Nas - płeć piękną - ucieszył również fakt, że tego dnia
mogłyśmy być zwolnione od pytania. Wystarczyło tylko ubrać sukienkę -
część garderoby, która zdecydowanie wyróżnia nas od chłopców - by mieć
zapewnione "bezpieczeństwo" na lekcji. To wszystko razem tworzyło
fantastyczny efekt, dało wiele radości i uśmiechów. W imieniu wszystkich
kobiet z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu dziękuję organizatorom
i organizatorkom za ten wspaniały dzień :) 
Ada Piotrowska

Ach, to wielka
przyjemność  czekać
niecierpliwie na
ósmego marca.
Każda z nas chce
wyglądać i czuć się
wyjątkowo tego dnia,
Niewątpliwie klasa III
B stanęła na wyso
kości zadania i
zagwarantowała nam
moc atrakcji - dzięki
nim długo jeszcze
będziemy pamiętać
tegoroczny Dzień
Kobiet. Cała 'magia'
tkwiła w urokliwym

stoisku i dekoracjach
korytarza na parterze.
Kolorowe napisy,
papierowe kwiaty i 
mnóstwo różnych
detali tworzyło razem
wesołą, tęczową
aurę. Korytarz tętnił
życiem, moc barw
przyciągała wzrok i...
klientów - oczywiście,
nie były to tylko
kobiety ;). Na sam
widok smakołyków
przygotowanych
przez III B i II D
wszystkim

ciekła ślinka.
Mogliśmy zjeść tego
dnia m.in. pyszny
czekolado wiec z
galaretką, babeczki 
w kształcie serc,
rogaliki w pole wie
oraz muffinki z
ogromnymi kawałka
mi czekolady! Ale nie
były to takie zwykłe
muffinki - zostały
opatrzone ciekawymi
podpisami, np.
"Jestem fajna", "Miód
malina", "Mam
wszyst ko dopięte

na ostatni guzik" itp.
Tego jesz cze nie
było! Jednak
słodycze to dopiero
początek. Do kupie
nia i wysłania kusiły
nas pięknie wykona
ne kartki okolicz
nościowe z
nadrukami kwiatów.
Naprawdę, aż chciało
się na nie popatrzeć.
Ponadto można było
sprawić odrobinę
przyjemnoś ci którejś
z dziewcząt,
wręczając

jej cudnego żółtego
tulipanqa- w końcu
która z nas nie lubi
dostawać pięknych
kwiatów? Ale, ale...
Kobieta niejedno ma
oblicze, prawda? 

autorki portretów

stopka redakcyjna:
Ada Piotrowska,
Magda Kraśniewska,
Kaja Klimek,
Kacper Karabin,
Ania Lipska,
Kamil Dziubczyk
opiekun: Agnieszka
Karabin

Ile tematów sztuka już ujęła, a ile jeszcze
nietkniętych przed nią… Na którą z półek
inspiracji sięgnąć, aby obudzić w naszych
szkolnych artystkach wenę ? To myśli biegające
w mej głowie, gdy podjęłyśmy pracę nad
przygotowaniem autoprezentacji dziewcząt. Tak
właśnie powstawał temat wiodący wystawy -
„Tajemnicy rąbek” . Któż lepiej opowie o kobiecej
naturze niż my same, pomyślałyśmy wspólnie.
Cykl prac powstawał długo. Dziewczęta
pracowały wytrwale podczas zajęć
pozalekcyjnych i ferii zimowych, ale efekt wart był
tego.

Dziewczęta pracowały wytrwale podczas zajęć pozalekcyjnych i ferii zimo wych, ale efekt wart
był tego. Stworzyły niepowtarzalny smak artystyczny w swych odsłonach.  Umożliwiły
wszystkim oglądającym Paniom odnalezienie wśród szeregu rysunków  kawałka siebie. W
Panów natomiast tchnęły nadzieję na zrozumienie kobiecej natury, choć być może wręcz
przeciw nie. Nadały dodatkowego splendoru Dniu Kobiet w naszej szkole, bo 8 marca właśnie
nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy. To dzięki  Kai Klimek, Gabrysi Kaweckiej, Adzie
Wnorowskiej i  Ani Capek  zasmakowaliśmy w doznaniu estetycznym, jakie daje zetknięcie ze
sztuką. Co więcej mieliśmy bezpośredni kontakt z autorkami, które ujawniły swój niewątpliwy
talent, troszkę skrywany do tej pory. Zachwyt jaki wzbudzały prace dziewcząt przyczynił się do
chęci podzielenia się nim z większą liczba odbiorców. Stąd też mieszkańcy naszego miasteczka
będą mieli okazję obejrzeć nasz „Rąbek tajemnicy” w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, gdzie
zaprezentujemy wystawę.  Dziękuję dziewczętom  za olbrzymią satysfakcję, jakiej dostarczały 
mi podczas wspólnej pracy.
  p. Sylwia Kamińska
 

portret

portretSz.

Sz.

Sz.
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Magia chemii i fizyki

legalnie 
               kręcimy...

W środę (4.03) do naszej szkoły przyjechała grupa EduFun,
która zajmuje się przedstawieniem chemii i fizyki w
niecodzienny i bardzo ciekawy sposób.

Na pierwszej lekcji w sali gimnastycznej zebrała się cała szkoła, by obejrzeć specjalny pokaz pod
tytułem "Wściekły ciekły  azot". Podczas pokazu mogliśmy zaobserwować powstawanie kolorowych
ogni, rodzaje i zastosowania prochów strzelniczych.Jednym z nich okazał się wybuch kapuścianej
bomby. 
Podczas następnych lekcji odbywały się doświadczenia przy kilku stanowiskach. W pierwszej sali
zgłębialiśmy temat ciekłego azotu w towarzystwie Gabriela Farenheita. Dowiedzieliśmy się jak
prawidłowo przechowywać i jak zastosować ciekły azot. Okazało się, że można go użyć do skruszenie
płatków róży. Ciekły azot unika również naszej skóry, wyparowuje  zanim do niej dotrze.  Drugą lekcję
poświęconą elektrostatyce poprowadził Thomas Edison. Dzięki przeprowadzanym  doświadczeniom
niektórym uczniom włosy stanęły dęba!  Trzymając nogi w górze przekazaliśmy sobie ładunek
elektryczny, taka bolesną iskierkę pokoju. Okazaliśmy się niezłymi przewodnikami ładunków.

Nasza szkoła  za na
mową wielbicielek i
wielbicieli  Dawida
Kwiatkowskiego , wzięł
a udział w  konkur sie
telewizyji  TVN,
polegającym  na
nakręceniu teledysku
do najnowszej
piosenki  Dawida pt.
"Szkoła". Wspólnymi
siłami , uczniów  oraz
opieku nów,
nagraliśmy nasze
dzieło. Za scenografię

posłużyły nam
korytarz szkolny, sale
lekcyjne, boisko, a
nawet sala
gimnastyczna. Nie
obyło się także bez
rekwizytów w postaci
dużej ilości różnoko
lorowych balonów.
Główną nagrodą w
konkursie jest koncert
Dawida w zwycięskiej
szkole oraz sprzęt
edukacyjny. 
Kamil Dziubczyk, IId

  Poprzez pryzmat impresjonizmu 
uczyliśmy się patrzeć, pracując nad zadaniem
konkursowym pt. „Światłem malowane”.
Wszystko to, co fascynowało twórców tego
kierunku stało się inspiracją dla czworga naszych
uczniów, by uchwycić obiektywem aparatu ulotne
chwile i pokazać wpływ światła na widzianą
rzeczywistość.  Udział w  wojewódzkim
konkursie, którego organizatorem był  Pałac
Młodzieży w Gdańsku, to nasze pierwsze kroczki
w dziedzinie fotografii.  Weronika Dąbrowska,
Roksana Jarzembińska, Ola Budzińska i Kamil
Dziubczyk stworzyli ogromny materiał
fotograficzny, z którego wybraliśmy regulaminową
ilość zdjęć  i przekazaliśmy organizatorom
konkursu.

Otwarcie pokonkursowej wystawy odbędzie się
18 marca. Oczywiście z wielką przyjemnością i
ciekawością uczestniczyć będziemy w tym
wydarzeniu.  Wyniesiemy zapewne wiele
wskazówek do dalszej pracy i cennych uwag dla
rozwijania warsztatu. Nasza przygoda z fotografią
się nie kończy, to dopiero początek kształtowania
czujnego, artystycznego spojrzenia. Wiele
tematów zamierzamy jeszcze „ugryźć” podczas
dodatkowych zajęć. Na pewno nasi szkolni
pasjonaci tego typu twórczości jeszcze
niejednokrotnie dowiodą, jak czujnie i wnikliwie
obserwują świat wokół. Dziękuję wszystkim za
pracę nad zadaniem konkursowym, a także za
chęć dalszego pielęgnowania swojej wrażliwości  i
doskonalenia warsztatu.
  p. Sylwia Kamińska

Trzecia lekcja,
prowadzona przez
Marię Skłodowską-
Curie, została
poświęcona
promieniotwórczości. 
Za pomocą
specjalnego przyrządu
mierzyliśmy
promieniowanie
różnorodnych

substancji. Potem
przyszła bardziej
ekscytująca dla
uczniów część:
mierzenie
promieniowania
własnych butów,
piórników itp. Uwaga!
wyjątkowo
napromieniowane 
okazały się telefony

komórkowe. 
Podczas ostatniej
lekcji spotkaliśmy się
z Mikołajem
Kopernikiem.
Wysłuchaliśmy
wykładu dotyczącego
kosmosu i mogliśmy
sprawdzić własnymi
rękami ciężar 
kilogramowej puszki  

na kilku planetach. 
      
 Kacper Karabin I C

czar ognia

wściekły azotwłosy dęba stają

S.Szpejewski

S.SzpejewskiM.Karabin


