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W dniach 20–22 maja większość 10 DSH „Tajfuny” 
wzięło udział w rajdzie Rodło. Nasza trasa rozpoczynała 
się w Żukowie. Musieliśmy się cofnąć do epoki starożyt-
nego Rzymu. Zadania związane były z obroną faktorii 

„Zukowia”.
Około godziny 19.00 dojechaliśmy na miejsce. Po 

zapoznaniu się z miejscem pobytu odbył się apel rozpo-
czynający rajd. Naszym pierwszym zadaniem było 
wykonanie proporca, który był znakiem rozpoznaw-
czym legionów rzymskich. Następnie rozwiązywaliśmy 
zadania przygotowane przez legionistów. Gdy zrobiło się 
już ciemno, dostaliśmy misję zbudowania akweduktu, 
przez który musiało przepłynąć 5 l wody. O północy 
nastała cisza nocna.

W sobotę po zjedzeniu śniadania wyruszyliśmy 
w trasę po Żukowie. W pierwszym punkcie musieliśmy 
rozwiązać łamigłówkę. Następnie naszym zadaniem 
było zbudowanie z patyków konia mierzącego 180 cm. 
Kolejno musieliśmy pomóc zbudować rzymską drogę. 
Potem naszym zadaniem była współpraca w grupie, 
ponieważ musieliśmy z zamkniętymi oczami, trzymając 
się za ręce, znaleźć chorągwie, kierowani przez przy-

wódcę, którego wybraliśmy. Ostatnim poleceniem 
z pierwszej trasy było wykonanie miecza z aluminium. 
Gdy wróciliśmy, zjedliśmy posiłek i przygotowywaliśmy 
się do kolejnej wędrówki. W drodze na pierwszy punkt 
drużynowy kupił nam lody (bardzo dziękujemy).  
Na miejscu musieliśmy obronić warownię Rzymian, 
strzelając z katapulty do szyku bojowego „żółw”.  
Następnie podczas drogi na kolejny punkt wpadliśmy 
w błoto, ale wyszliśmy z tego bez żadnych powikłań 
(oprócz brudnych ubrań). Celem kolejnego przystanku 
było złapanie Słowian. Potem musieliśmy rozpalić ogień 
i przygotować na nim naleśniki. Następnym zadaniem 
było udzielenie pierwszej pomocy „rannym” legionistom. 
Po długiej wędrówce odnaleźliśmy kolejny punkt, który 
znajdował się w centrum Żukowa. Przygotowano dla 
nas kompas i za jego pomocą musieliśmy odnaleźć 
miejsca, w których były ukryte karteczki z napisem 
łacińskim. Zmęczeni po całodniowej wędrówce, wrócili-
śmy do szkoły. Gdy odpoczęliśmy, poszliśmy na mszę św. 
do pobliskiego kościoła. Następnie wraz z organizatora-
mi przygotowaliśmy „wojnę” między legionem rzym-
skim a Słowianami. Według scenariusza wygrali Rzy-
mianie. Po „bitwie” zorganizowano ognisko, przy któ-
rym harcerze z innej drużyny złożyli przyrzeczenie. 
Kolejno udaliśmy się na wieczorne zwiedzanie Klaszto-
ru Sióstr Norbertanek w Żukowie. Zaraz potem najstar-
si harcerze(oprócz drużynowych) zorganizowali pląsy 
i zabawy przy „ognisku”.

W niedzielę z samego rana zjedliśmy śniadanie 
i posprzątaliśmy po sobie szkołę. Następnie odbył się 
apel podsumowujący trasę naszego hufca. Zaraz potem 
wyjechaliśmy do Bytowa, żeby odebrać naszą nagrodę za 
I miejsce. Po końcowym apelu drużynowy ponownie 
kupił nam lody. Później poszliśmy zwiedzać zamek 
w Bytowie. Zmęczeni wróciliśmy do Sierakowic około 
godziny 15.30. Pomimo wielkich upałów i trudów rajd 
był bardzo udany.

Wiktoria Czaja i Angelika Hinc IIc (IIIc)

PRZED WAKACJAMI

Harcerski rajd
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 5 i 6 maja uczniowie z grupy teatralnej „Miotła” z Gimnazjum w Sierakowi-
cach przedstawili dla dzieci z kl. 0 i kl. I szkoły podstawowej w Sierakowicach 
bajkową historię o chłopcu, który miał na imię Jan i bardzo, bardzo lubił bajki. 
Mali czytelnicy mieli okazję posłuchać i nie tylko posłuchać o przygodach 
Jana, starego Szczura Bajarza i pozostałych bohaterów. Przedstawienie zrobiło 
duże wrażenie na małych widzach, a jak duże, można zobaczyć na zdjęciach. 
Wszystkim aktorom z grupy teatralnej bardzo dziękujemy. Jesteście świetni! 
Dziękujemy też pani Małgorzacie Płotce, która przygotowuje swoich uczniów 
do występów, które trwają już od kilkunastu lat. Mamy nadzieję na kolejne 
spotkania.

PRZED WAKACJAMI

Przedstawienie w bibliotece gminnej
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Konferencja, podczas której kandydaci do samorządu odpowiadali na pytania 
swoich wyborców, odbyła się w auli 12 września 2016 r. Do samorządu kandydowali: 
Ola Garska, Kornelia Klejna, Błażej Mielewczyk, Patrycja Miotk, Julia Myszk oraz 
Adranna Paracka.

 Pierwsze pytanie dotyczyło cech, które powinna mieć osoba przewodniczącego. 
Odpowiedzi były następujące: odpowiedzialna, patrafiąca coś zrobić, kreatywna, nie 
bojąca się rozwiązywać problemów, dążąca do celu, potrafiąca się zachować, cierpliwa, 
ambitna oraz godna zaufania.

 Kolejne odpowiedzi dotyczyły planów wyborczych. Wiele zainteresowania wzbu-
dziła noc sportowa autorstwa Patrycji Miotk, która odbywałaby się w weekendy. 
Uczniowie przychodziliby na salę gimnastyczną, mogliby pograć np. w siatkówkę, 
koszykówkę, piłkę nożną i oglądać filmy. Na listach kandydatów znajdowały się 
również pikniki w szkole, które są pomysłem Błażeja Mielewczyka. Organizowane 
byłyby „latem, w gorące dni, kiedy ja ustalę”, podchody Adrianny Parackiej, felstiwal 
kolorów Kornelii Klejny: cała szkoła ubiera się na kolorowo. Julia Myszk zapropono-
wała pocztę walentynkową. 

Wyborcy poddali sprawdzeniu wiedzę kandydatów na temat patrona naszej szkoły 
Józefa Piłsudskiego. Niektórzy odpowiedzieli na zadane pytanie, lecz inni kompletnie 
nic nie wiedzieli na ten temat. Wywołało to drobną sprzeczkę.

 Zapytano również, co kandydaci sądzą na temat promowania się na portalach 
społecznościowych. Każdy z nich miał odrędne zdanie na ten temat.Niektórzy powie-
dzieli, że promocja kandydatów powinna odbywać się na terenie szkoły, ponieważ 
dotyczy społeczności szkolnej, a facebook jest portalem ogólnie dostępnym.

 Debata przebiegła w napiętej i nieprzyjemnej atmosferze. Kandydaci na przewodni-
czących oskarżali się nawzajem. Myślę, że nie wykazali się cechami, które powinna 
mieć osoba reprezentująca uczniów. Wywołało to dużo chaosu i zamętu.

 Dominika Teclaf IIId

Wyborcy i kandydaci
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Wyniki wyborów
Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego w sierakowic-
kim gimnazjum odbyły się się 20 września 2016 roku. Udział 
w nich wzięło sześciu kandydatów z klas trzecich, a mianowi-
cie: Aleksandra Garska, Kornelia Klejna, Błażej Mielewczyk, 
Patrycja Miotk, Julia Myszk, Adriana Paracka. 

Uczniowie mieli okazję przedstawić swoje programy 
wyborcze na sali gimnastycznej i zachęcić rówieśników do 
głosowania. Przez cztery godziny lekcyjne komisja wyborcza 
w składzie: Karolina Szulist , Marianna Drywa, Karol Masso-
wa, Julia Bronk, Antonina Król, Zuzanna Lejk,  
Amelia Treder, przeprowadzała wybory pod opieką pani 
pedagog. Na piątej godzinie lekcyjnej szefowa komisji – 
Karolina Szulist, ogłosiła oficjalne wyniki. Przewodniczącą 
z ilością 126 głosów została Aleksandra Garska, zastępcą 
z ilością 121 głosów – Patrycja Miotk, a skarbnikiem z ilością 
74 głosów została Julia Myszk. 

Gratulujemy i życzmy wytrwałości w dążeniu do spełnia-
nia swoich postanowień.

Antonina Król IIe
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Tegoroczne otrzęsiny pierwszoklasistów odbyły się 
19 października pod hasłem „Trzymaj formę”. Każda 
klasa wylosowała jeden temat i musiała go przedstawić 
przez 2–5 minut.

Ia miała hasło „Nie stosuję używek”. Występowała 
cała klasa i wszyscy śpiewali piosenkę, a na końcu dwie 
osoby rapowały.

 Ib rozwinęła temat: „Uprawiam sport”. Połowa klasy 
odżywiała się niezdrowo lub swój wolny czas poświęcali 
komputerowi czy też telefonowi, tak jak cała współcze-
sna młodzież. Natomiast druga połowa wbiegła i zaczęła 
odbijać piłki, kopać je oraz tańczyć. Pod koniec przed-
stawienia wszyscy, którzy ćwiczyli, dostali medale.

Klasa Ic miała temat: „Potrafimy odpoczywać”. Po-
dzielili się na dwie części: chłopaki i dziewczyny. Pierw-
sza grupa grała w piłkę nożną. Pokazywali, jak napraw-
dę wygląda mecz. Druga grupa grała w siatkówkę.

Pierwszoklasiści 
                  w najwyższej formie

Nasza klasa Id wylosowała radę „Dbam o siebie”. 
Pokazywali normalny poranek, czyli jak dwie osoby śpią. 
Wtem wpadła zła mama i zaczęła krzyczeć, że mają się 
pośpieszyć. Podeszli do lustra i zaczęli myć twarz, zęby 
i się czesać. Potem trzy dziewczyny i trzech chłopaków 
zaczęli robić ćwiczenia. Dziewczyny gimnastykowały się 
normalnie, lecz niestety chłopcy bardziej leniwie. Do 
ćwiczeń była dołączona muzyka, którą grał nasz kolega 
Tobiasz na akordeonie. Następnie przynieśli stolik 
i krzesła i zaczęli jeść śniadanie, tak jak nasi nastolatko-
wie: mówili tylko „Tak”, „Nie”, „Jo” oraz „Nie wiem”.
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Ie przedstawila temat: „Kocham taniec”. Występowała 
cała klasa i wszyscy mieli na głowach opaski, a na nich 
kaczki. Jeden chłopak miał kółko do pływania w kształ-
cie kaczki, ponieważ wszyscy tańczyli całą piosenkę  

„Kaczuszki”.
Klasa If zaprezentowała przykazanie: „Zdrowo się 

odżywiam”. Występowała cała klasa i śpiewali różne 
piosenki z bajki „Domisie” oraz pokazywali, jak się 

zdrowo odżywiać. Na koniec rzucili wszystkim – oczy-
wiście, tylko niektórzy złapali – pyszne cukierki.

Całe otrzęsiny prowadziły cztery osoby, m.in państwo 
Lewandowscy. Zajęło to nam cała godzinę lekcyjną. Było 
dużo śmiechu.

Pozdrawiam osoby, które to prowadziły, uczniów oraz 
nauczycieli, którzy tam byli. 

Maria Labuda Id
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Zlot turystyczny
Na XXXI wojewódzki zlot SKKT (czytaj: Zlot Szkolnych 
Kół Krajoznawczo-Turystycznych) wyjechaliśmy do 
Cedrów Wielkich 30 września bieżącego roku o godzi-
nie 14.58. 

Od początku byliśmy pozytywnie nastawieni i przy-
wieźliśmy ze sobą mnóstwo energii. Naszym domem na 
kolejne trzy dni została niewielka sala chemiczna. Kiedy 
przekroczyliśmy próg pomieszczenia, usłyszeliśmy 
nieznane nam głosy. Okazało się, że będziemy dzielić 
klasę z sześcioosobową drużyną z Malborka. Po niedłu-
gim czasie przeznaczonym na zakwaterowanie udaliśmy 
się na teren Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu, 
gdzie odbyło się uroczyste otwarcie zlotu. Po przedsta-
wieniu grup i obowiązkowym pieczeniu kiełbasek 
nadszedł czas na pierwszą rywalizację. Był to konkurs 
piosenki turystycznej. Nasze koło reprezentowały 
Magda Bojek i Małgosia Wróbel. Po krótkiej naradzie 
komisji ogłoszono wyniki, z których byliśmy zadowoleni, 

ponieważ udało się nam zająć II miejsce. Potem jeszcze 
długo siedzieliśmy i śpiewaliśmy inne ogniskowe hity. 
Świetnie się bawiliśmy, mimo tego, że było naprawdę 
zimno. 

Nazajutrz wstaliśmy o siódmej rano (o zgrozo!), 
szybko się ubraliśmy, śniadanie i naprawa okularów 
pani Mariety (niezawodna taśma i plaster, który jak się 
okazuje, ratuje nie tylko skórę). Nadszedł czas, by 
rozpocząć kolejne konkurencje, tym razem sportowe. 
Na początku trzeba było zaliczyć wyczerpujący tor 
przeszkód. Po takiej rozgrzewce rywalizowaliśmy 
między sobą w dwóch dyscyplinach: piłce nożnej oraz 
minihokeju. Po podliczeniu zdobytych punktów okaza-
ło się, że my, „Europodrówko”, zajęłyśmy pierwsze 
miejsce. Kolejnym aktywnym punktem programu był 
marsz na orientację, a całość zakończyliśmy konkursem 
na plakat promujący gminę Cedry Wielkie.

Następnie udaliśmy się na rajd pieszy do wsi Trutnowy. 
Celem wyprawy było zwiedzenie 300-letniego domu 
podcieniowego. Wszystkie przedmioty w tym budynku to 
wspaniale zachowane zabytki, jednak naszej 7-osobowej 
grupce najbardziej spodobała się szafa, z której na uroczy-

stościach wyciągano świeże, ciepłe 
jedzenie. Jak to możliwe? Ano 
w rzeczywistości mebel łączył 
kuchnię z jadalnią. Z jednej strony 
kucharki kładły na półki potrawy, 
zamykały drzwi, a z drugiej strony 
gospodarz wyjmował i podawał jadło. 

W tej samej miejscowości zwie-
dziliśmy także kościół św. Piotra 
i Pawła z XIV wieku. Proboszcz 
z wielkim entuzjazmem nas przy-
witał i opowiedział o parafii i jej 
zabytkach. 

Sobotni wieczór zakończyliśmy 
wraz z paniami z Koła Gospodyń 
Wiejskich, które przygotowały 
warsztaty z przyozdabiania chlebów. 
Pachniało niesamowicie, a i sam 
efekt naszej twórczości okazał się 
całkiem niezły. W niedzielę wstali-
śmy o 6.30 i półprzytomni przygo-
towaliśmy się do ostatniego punktu 
zlotu, a mianowicie zawodów 
kajakowych. Pomimo zapowiada-
nych deszczów pogoda nam sprzy-
jała i było to świetne zakończenie 
części konkursowej zlotu.

 Cały ten wyjazd okazał się 
niesamowity. Poznałyśmy nowe 
osoby, a także siebie nawzajem. 
Mamy nadzieję, że za rok nasz 
skład się nie zmniejszy! Czekamy 
na więcej takich wyjazdów!

Magdalena Bojek 
i Małgosia Wróbel IIe
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W Słupsku
Wycieczka klasy Id i Ie do Jump City w Słupsku oraz 
na kręgle odbyła się 21 września 2016. Przed wyjaz-
dem ze szkoły udaliśmy się do świetlicy na głosowa-
nie. Wyruszyliśmy z Sierakowic około godziny 9.10. 
Na miejscu byliśmy o 10.15, a mieliśmy być na 11, 
więc czekaliśmy w autobusie 40 minut. Było cieka-
wie. Mogliśmy skakać do gąbek, na specjalne półki 
albo z wysokości 3 metrów skoczyć na dmuchany 
materac.

Potem udaliśmy się na kręgle. Bylyśmy podzieleni 
na 5- lub 6-osobowe grupy. Obok znajdował się bar, 
w którym każdy z nas otrzymał plan lekcji.

Było bardzo ciekawie i wesoło, mam nadzieję, że 
będzie więcej takich wycieczek. W następnym 
półroczu mamy jechać do parku linowego, więc nie 
mogę się doczekać.

 Zuzanna Kreft Id

Wołyń
 Na ekrany kin właśnie wszedł film pt. 

„Wołyń” w reżyserii Wojciecha Sma-
rzowskiego. Wraz z klasą postanowili-
śmy, że nie możemy przegapić takiego 
wydarzenia, więc pojechaliśmy do 
kina, aby go obejrzeć.

„Wołyń” to film historyczny, który 
przedstawia rzeź wołyńską, trwającą 
w latach 1943-1944. Polacy byli 
mordowani przez oddziały UPA 
i ludność ukraińską w walce o wolną 
i czystą Ukrainę tylko dla Ukraińców.

 Zosia Głowacka (Michalina  
Łabacz) – główna bohaterka filmu – 
mieszka z rodziną na Wołyniu. Jest 
zakochana w młodym Ukraińcu – Pe-
trze (Vasili Vasylyk). Jej ojciec (Jacek 
Braciak) jednak ma inne plany i zgod-
nie z jego wolą Zosia wychodzi za mąż 
za sołtysa, wdowca z dwójką dzieci 

– Macieja Skibę (Arkadiusz Jakubik). 
Jej uczuciowe rozterki schodzą na 
drugi plan, gdy staje się mimowolnym 
świadkiem narodzin nowej tragedii - 
okupacja niemiecka i rosyjska, śmierć 
męża oraz ukochanego. Te tragedie 
osiągają punkt kulminacyjny podczas 
rzezi wołyńskiej.

 Dzieło „Wołyń” Wojciecha Sma-
rzowskiego to film trudny w odbiorze. 
Oglądanie go to droga przez mękę, ale 
zarazem bardzo cenne doświadczenie. 

 Dominika Teclaf IIId

...

 Klasa IIId wybrała się na wycieczkę 12 października. 
O godzinie 7.00 wyjechaliśmy spod szkoły. Około 9.00 
przybyliśmy do Centrum Nauki Eksperyment. Spędzili-
śmy tam dwie godziny. Później pojechaliśmy do kina na 
film „Wołyń” wyreżyserowany przez Wojciecha Sma-
rzowskiego. W głównych rolach wystąpili: Michalina 
Łabacz, Arkadiusz Jakubik, Wasyl Wasyłyk oraz Adrian 
Zaremba. Scenariusz oparty jest na wspomnieniach 
świadków rzezi wołyńskiej w latach 1943-1944. Opo-
wiada historię 17-letniej Zosi Głowackiej z wołyń-
skiej wioski, zamieszkałej przez Ukraińców, Pola-
ków i Żydów. Pokazuje życie bohaterów w czasach wojny. 
Moim zdaniem film przedstawia sytuację w dość dra-
styczny sposób. Jednak mimo to uważam, że warto go 
obejrzeć, ponieważ dobrze oddaje to, co działo się 
w tamtych czasach.

Joanna Cyman IIId
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Wraz z księdzem Mateuszem Chmielewskim oraz 
wychowawczyniami klasy IIIc i Id wybrały się 11 paź-
dziernika 2016 r na wystawę pt. „Lux in Oriente – Lux 
ex Oriente. Polska i Stolica Apostolska – 1050 lat histo-
rii” z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski. 

Podróż do Gdańska minęła szybko przy muzyce disco-
-polo granej przez naszego „DJ” z ostatniego siedzenia. 
Pierwszym przystankiem było centrum solidarności, 
gdzie dowiedzieliśmy się kilku ciekawostek na temat 
wydarzeń z 1970 r. Następnie wybraliśmy się na spacer 
brzegiem Motławy, zrobiliśmy kilka zdjęć. Kiedy dotar-

Skarby Watykanu
liśmy na do muzeum, 
wszyscy żądni wiedzy 
z niecierpliwością czekali 
na rozpoczęcie zwiedzania. 
Wystawa robiła wrażenie. 
Było tam pełno ksiąg, 
rycin, obrazów i przedmio-
tów, które wcześniej 
mogliśmy spotkać tylko 
w podręcznikach od 
historii. Przede wszystkim 
średniowieczne rękopisy-
(Dagome iudex, kronika 
Jana Długosza, Biblia 
Ormiańska) oraz mapy. 
Podobały nam się relikwia-
rze na głowę i rękę św. 

Wojciecha. Podziwialiśmy koronę i berło Bolesława 
Chrobrego. Wspaniałe były szaty liturgiczne i korony – 
tiary papieży, zapinka papieża Leona XIII. Ciekawy był 
odlew dłoni Jana Pawła drugiego i buty Jana XXIII. 

 Szkice Jana Matejki, cyfrowe kopie jego obrazów oraz 
dzieło „Trzej zaborcy” naprawdę robią wrażenie. 

Po zwiedzaniu udaliśmy się do Kościoła Mariackiego 
mieliśmy czas dla siebie, większość uczniów wykorzysta-
ła go na spacer po Długim Targu i bliższe przyjrzenie się 
zabytkowym kamieniczkom. Następnie pełni wrażeń 
wróciliśmy do Sierakowic.

Kornelia Klejna IIIc
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14 września 2016 roku odbyło się spotkanie z policjant-
ką, przeznaczone dla klas pierwszych. Kiedy zebraliśmy 
się w auli, dyrektor rozpoczął metaforyczną mową. 
Porównał nas do kartki papieru, która przez używki, 
papierosy, alkohol, dopalacze i kłótnie drze się się, 
gniecie, niszczy, i nawet jeżelibyśmy się bardzo starali, 
nie da się jej potem do końca wyprostować.

Po mowie pana Andryskowskiego do auli przyszła 
pani policjant, która wytłumaczyła nam, że nie jesteśmy 

W Gdyni
Na wycieczkę do Gdyni pojechaliśmy z IIIf 6 październi-
ka 2016 r. Najpierw w Centrum Eksperyment wzięliśmy 
udział w warsztatach „Nieobliczalny naukowiec” doty-
czących chemii w codziennym życiu. Następnie byliśmy 
na spotkaniu z trenerem biegania, który nam opowiadał 
o swoim życiu prywatnym i zawodowym. Mówił o wy-
jazdach na zawody, które odbywały się na całym świecie. 
Przekonywał nas , że możemy osiągnąć wszystko, 
o czym marzymy, jeśli tylko będziemy konsekwentnie 
dążyć do wyznaczonych celów, oraz że warto marzyć 

Spotkanie z policjantką

nawet o tym, co wydaje się nieosiągalne. Po skończonym 
wykładzie pokazał nam, jak można biegać. Potem, 
o godzinie 13.00 pojechaliśmy do jump city. Tam pod 
opieką trenera skakaliśmy przez godzinę na różnych 
trampolinach. Najpierw robiliśmy różne ćwiczenia, 
potem rzucaliśmy piłkami do kosza, następnie skakali-
śmy do gąbek, a na końcu graliśmy w zbijaka. Gdy minął 
czas skakania, wszyscy musieli zejść z trampolin. Poszli-
śmy się przebrać, udaliśmy się do autokaru, którym 
wróciliśmy do szkoły. Według nas wycieczka była 
bardzo interesująca, wszystkim się bardzo podobało. 

Julia Jereczek, Weronika Formela IId

już dziećmi, lecz nieletnimi, więc w pewnym sensie 
odpowiadamy już sami za siebie. Opowiadała również 
o dopalaczach, że nikt nie wie, co w nich jest. Powie-
działa nam, że nie można jeździć motorowerami i skute-
rami bez uprawnień, gdyż karą jest zakaz prowadzenia 
pojazdów do 23 roku życia.

 Uważam, że to spotkanie było strzałem w dziesiątkę, 
jeżeli chodzi o mnie, dowiedzieliśmy się bardzo dużo 
o naszych prawach i niebezpieczeństwach. 

Tobiasz Wenta Id
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Ewakuacja
16 września próbna ewakuacja odbyła się tym razem na przerwie.


