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Kolosy
10 marca około 50 osób 
z naszej szkoły pojechało  
na ,,Kolosy’’ do Gdyni. 
Zastaliśmy tam długą kolejkę.  
Po wejściu zajęliśmy miejsca i czekaliśmy na rozpoczęcie.

 Jako pierwsza o swojej podróży opowiadała pani, 
która wybrała się do Papui. Pokazała nam dużo różnych 
ciekawych zdjęć. Dowiedzieliśmy się, że tam ludzie śpią, 
gdzie chcą, nie zwracając uwagi na to, jakie to jest 
miejsce. Zobaczyliśmy jedzenie tamtych ludzi i ich 
obyczaje. 

Następny był pan, który pojechał motorem w regiony 
Azji Południowo-Wschodniej. Zobaczyliśmy, jak wyglą-
dają tamtejsze ulice. Jadąc można napotkać suszące się 
krewetki. Osoby sprzedające różne rzeczy przy ulicy 
często sobie śpią. Dowiedzieliśmy się, że odbywają tam 
się walki kogutów.

Potem zobaczyliśmy, jak wygląda Mekong z perspek-
tywy rzeki i wysłuchaliśmy opowieści pana, który 
płynął 1000 km kajakiem Wisłą pod prąd.

Ostatnią historią była podróż pewnego pana z Podla-
sia do Chin na hulajnodze i autostopem. Zobaczyliśmy 
filmik, jak naprawdę wygląda Wielki Mur Chiński. Jest 
on stromy i trudny do przejścia. Ten pan zaprezentował 
dużo ciekawych zdjęć i filmików.

 Mimo że wszystkie opowieści były ciekawe, to ta 
ostatnia spodobała mi się najbardziej. Chętnie pojadę 
tam także za rok.

Martyna Felskowska IIId

.

10 marca (piątek) o godz. 9:00 wyjechaliśmy z kółkiem 
biologicznym, geograficznym oraz klasą IIe i IId do 
Gdyni na słynne ,,Kolo-
sy”. Są to najważniejsze 
podróżnicze nagrody 
w Polsce. Konkurs 
polega na przedstawie-
niu sprawozdania – re-
portażu ze swojej podró-
ży. Występ ocenia 
komisja, dziennikarze, 
jest także przyznawana 
nagroda publiczności.

 Na miejsce dojechali-
śmy około godziny 10.00. 
Pierwsze, co nas spotka-
ło, to długa kolejka 
i tysiące ludzi. Prawie 
pół godziny oczekiwali-
śmy na wejście do Gdyni 
Areny, gdzie odbywał się 
cały konkurs. W sumie 
to i tak niewiele, bo 

śpiochy, które pojawiły się na miejscu około 12-tej, 
czekały w kolejce po dwie godziny. 

Byliśmy podekscytowani czekającymi nas wirtualny-
mi przygodami. Kiedy przedarliśmy się przez tabun 
ludzi, kamerzystów, fotografów i koczowników z roz-
ścielonymi na podłodze śpiworami (najprawdopodob-
niej były to osoby, które zostają na całe ,,Kolosy”), 
wreszcie nadszedł czas na prezentacje. O godz. 11.05 
rozpoczęła sie pierwsza pani Michaliny Kupper pod 
tytułem ,,Tajemnicza Papua”. Podróżniczka opowiadała 
bardzo ciekawie. Spędziła ona wiele czasu w Nowej 
Gwinei, gdzie dowiedziała się wiele o ludziach tam 
żyjących.

Kolejna prezentacja Adama Zdrodowskiego nosiła 
tytuł ,,Landa zwana Hondą (...)”. Mężczyzna jeździł 
motocyklem po całej Azji przez 21 miesięcy. Mieszkał 
z lokalnymi mieszkańcami, poznając ich zwyczaje, 
tradycje i smaki. 

Trzecia prezentację pt. ,,Mekong z perspektywy rzeki” 
pokazała Ewa Kowalczyk. Jej domem na czas 300 km 
podróży tą rzeką Indochin była siedmiometrowa łódka. 
Wyobrażacie sobie życie na tak małej przestrzeni przez 
kilka tygodni czy miesięcy? 

Ostatnia prezentacja ,,Z Podlasia do Chin na hulaj-
nodze” przedstawiała podróż, którą odbył Tomasz 
Jakimiuk. Jest on młodym mężczyzną, który naprawdę 
ciekawie opowiadał. Jego prezentacja była najzabawniej-
sza oraz najfajniejsza (zdaniem kółka geograficznego 
i nie tylko, gdyż uzyskał on też nagrodę publiczności 
i dziennikarzy). 

O godz. 14.00 niestety musieliśmy juz wracać.  
Wycieczka wszystkim bardzo się podobała i za rok znów 
planujemy wyruszyć na ,,Kolosy”.

 Dominik Domaszk Ib, Solomija Kyrylyuk Ig
 Europodwórko
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Giełda
W czwartek 23 marca w naszej szkole odbyła się Siódma 
Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych.

Przyjechało dużo szkół, między innymi z Kartuz, 
Lęborka, Żukowa, Somonina, Warcina, Sierakowic 
i Bolesławowa.

Na każdym stoisku leżały ulotki poszczególnych 
szkół. Oprócz tego każdy przygotował coś, co charakte-
ryzuje jego szkołę.

Uczniowie z technikum żywienia, zrobili niewielkie 
przekąski, które bardzo mi smakowały. Uważam, że jest 
to dobry sposób na promowanie tego typu szkoły.

Osoby, które w przyszłości planują zostać fryzjerką, 
wykonywały chętnym osobom różne fryzury.

Pierwsze Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach 
zaprezentowało filmik, na którym można było zobaczyć 
ich szkołę. Można było także przetestować swoją wiedzę 
w dziedzinie chemii i biologii. Przygotowali oni także 
model serca i budowę jądra komórkowego. Planuję się 
rozwijać w tej szkole po gimnazjum i bardzo podobał mi 
się sposób, w jaki uczniowie ją przedstawiali.

Moim zdaniem wszystkie szkoły zaprezentowały się 
dobrze. Myślę, że ta giełda pomogła także innym oso-
bom, tak jak mnie, podjąć decyzję, gdzie kontynuować 
naukę.

Martyna Felskowska IIId



4 

tyk. Opiekunowie pokazali nam, gdzie znajdują się różne 
sale, m.in. sekretariat, pedagog, sklepik, radiowęzeł 
i świetlica. Zaprowadzono nas na halę sportową, gdzie 
sami podchodziliśmy do różnych stanowisk. Było tam 
bardzo głośno, ponieważ występowały różne zespoły 
muzyczne, przez co źle się rozmawiało i musieliśmy do 
siebie krzyczeć. Klasa informatyczna proponowała grę 
w fifę na konsoli. Handlowcy zorganizowali konkurencję 
w metkowaniu produktów spożywczych. W budce 
fotograficznej robiliśmy zdjęcia z różnymi rekwizytami.

 Najbardziej podobało mi się przedstawienie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. Wszyscy 
wykazali się zorganizowaniem. Jeśli musieliśmy na coś 
poczekać, oprowadzający umieli nawiązać ciekawą 
rozmowę, przy czym zdawali się otwarci i przyjaźni. 

Milena Lejkowska IIIc

.

Kolejną szkołą był Zespół Szkół Technicznych w Kartu-
zach. Pierwszym stanowiskiem, które odwiedziliśmy, 
był warsztat samochodowy, gdzie nauczyciel opowiadał 
nam o budowie silnika i pokazywał różne maszyny. 
Potem udaliśmy się na salę gimnastyczną i obejrzeliśmy 
prezentację na temat szkoły, podczas której zostaliśmy 
poczęstowani waflami z cukrem pudrem. Po obejrzeniu 
mieliśmy chwilę czasu na zapoznanie się ze stanowiska-
mi znajdującymi się na sali. Największym zainteresowa-
niem cieszyło się stanowisko ratownicze, gdzie wybrane 
cztery osoby miały za zadanie złożyć dwa stare telefony, 
przez które należało się skontaktować, aby powiadomić 
o wypadku. W międzyczasie jeden z uczniów udawał,  
że zemdlał i jedna osoba miała go uratować poprzez 
wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.  
Następnie każdą grupą zajęły się dwie osoby, które 
oprowadzały nas po różnych pracowniach, takich jak 

elektryk, ślusarz, kowal. Bardzo 
podobała mi się pracownia 
techników mechatroników, 
gdzie uczniowie pokazywali 
nam różne makiety na temat 
energii odnawialnej. Na dachu 
domu znajdowały się solary 
i dzięki ich nagrzaniu przez 
lampę w domu automatycznie 
zasłoniły się okna. Można było 
tam również pojeździć robotami, 
które zbudowali uczniowie 
z klocków. Pokazali nam rów-
nież bibliotekę oraz czytelnię, 
gdzie znajdował się telewizor,  
na którym można było oglądać 
filmy, oraz stanowiska z kompu-
terami. Na samym końcu udali-
śmy się do siłowni, gdzie wszyscy 
chętni podnosili czterdziestoki-
logramową sztangę.

Marta Piwka IIIc

Dni otwarte
Klasy trzecie 21 marca 2017r. uczestniczyły w dniach 
otwartych szkół ponadgimnazjalnych. Pierwszym 
miejscem, do jakiego się udaliśmy, był Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. 

Po wejściu przywitała nas pani wicedyrektor. Następ-
nie zostaliśmy podzieleni na grupy, którymi zajmowali 
się starsi uczniowie. Zaprowadzili nas na salę gimna-
styczną, gdzie rozłożono stanowiska poszczególnych 
kierunków. Na początku rozmawialiśmy z dziewczyna-
mi, które organizowały konkurs. Mieliśmy odgadnąć, 
jakie państwa są na zdjęciach. Przedstawiały kraje, 
z którymi ta szkoła prowadzi praktyki. Mogliśmy 
wygrać cukierki, długopisy i smycze do kluczy. Przy 
drugim stanowisku uczennice odpowiadały nam na 
pytania dotyczące technikum ekonomicznego. Chętni 
rozwiązywali krzyżówki, za co dostawali upominki. 
Zaprezentowano nam siłownię przez udostępnienie 
bieżni i drążka do podciągania się. Klasa fotograficzno-

-dziennikarska zrobiła nam zdjęcia, a profil sportowy 
zorganizował konkurencje w rzucie do kosza, skoku 
w dal i piłce nożnej. W osobnych salach lekcyjnych 
przedstawiono nam harcerstwo i agrobiznes. Przy 
wyjściu zostaliśmy poczęstowani wypiekami przyrzą-
dzonymi przez technikum żywienia. 

Następnie pojechaliśmy autobusem do Kartuz i zwie-
dziliśmy Zespół Szkół Technicznych. Ostatnim miej-
scem, jakie zobaczyliśmy, był Zespół Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących w Kartuzach. Zostaliśmy podziele-
ni na dziesięcioosobowe grupki, każdej doglądało dwóch 
uczniów. Wszyscy udaliśmy się na prezentację, w której 
przedstawiono nam profile, osiągnięcia i miejsca prak-
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Witamy wiosnę
W pierwszy dzień wiosny, 21 marca 2017, każda z klas 
miała gdzieś pojechać, zaprezentować coś lub zagrać 
w drużynie. 
Klasy trzecie pojechały do szkół ponadgimnazjalnych, 
żeby je zwiedzić i móc wybrać szkołę po ukończeniu 
gimnazjum.

Klasy pierwsze w auli przestawiały swoje talenty, 
a klasy drugie na hali sportowej grały w piłkę nożną: 
klasa na klasę i w zbijaka: klasy drugie na pierwsze.

Ja przebywałam na hali sportowej i oglądałam, jak 
koledzy się poświęcają, żeby zdobyć dobre miejsce. 
Nauczycielami, którzy sędziowali, byli: Pan Łukasz 
Nieleszczuk i Maciej Lewandowski. W piłkę nożną 
z klasy grało sześć osób: trzy dziewczyny i trzech chło-
paków, a w zbijaka z każdej klasy miała być jedna dziew-
czyna i jeden chłopak.

W piłce nożnej walka była wyrównana, ale w zbijaku 
już nie, bo nie dość, że drugie klasy zbijały słabszych, to 
jeszcze każdy z chłopaków na siłę odbierał dziewczynie 
piłkę, a one też chciały pokazać swoje umiejętności.

Po ukończeniu zaciętych rozrywek każda z klas udała 
się na lekcję.

Ten dzień uważam za udany, nawet jeśli nie był aż tak 
doskonały, jak wszyscy sobie to zaplanowali.

Agnieszka Brzezińska IIh
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W niedzielę 23 kwietnia 2017 roku zostaliśmy zaprosze-
ni przez Regionalne Stowarzyszenie Naukowo Eduka-
cyjne w Tczewie na nagranie spotu reklamowego kolej-
nej – VII edycji Konkursu „Odkrywamy talenty na 
Pomorzu”. Przy tej okazji odbyło się też spotkanie 
informacyjne dla nowo organizowanej grupy „Team 
Talent”, do której zaproszono finalistów kilku edycji 
tegoż konkursu.

Z Sierakowic wyruszyliśmy o godzinie 7.30, zaś już 
około godziny 9.40 byliśmy na zamku w Gniewie. Na 
miejscu przywitał nas uśmiechnięty pan Roman Lie-
brecht – pomysłodawca konkursu „Odkrywamy talenty 
na Pomorzu” oraz pan Daniel Hucik, który brał udział 
w programie „Masterchef’” oraz „Hell’s Kitchen – Pie-
kielna Kuchnia”. Profesjonalny fotograf zrobił nam 
zdjęcia na stronę „Team Talent”. Sesja fotograficzna 
trwała długo, a fotograf był wymagający. Musiałyśmy 
pozować zgodnie z jego zaleceniami.

Tymczasem na spotkanie przybywało coraz więcej 
utalentowanych osób, które tańczyły, śpiewały, grały, 
czy nawet pisały własne książki i tak jak my dostały się 
do grupy, gdzie byli „najlepsi z najlepszych”. Po sfotogra-
fowaniu wszystkich uczestników przeszliśmy do wyzna-
czonego miejsca na zamku , gdzie został omówiony 

projekt „Team Talent”. Ma on na celu wypromowanie 
nas na skalę województwa, a w dalekiej przyszłości być 
może na skalę kraju i dalej. Program oferuje również 
wyjazdy i warsztaty z gwiazdami, na których będziemy 
poznawać wiele ważnych osobistości oraz uczyć się od 
nich, rozwijając własne talenty. Jednym z głównych 
pomysłów grupy „Team Talent” jest również trasa 
koncertowa po Pomorzu, a w przyszłości być może i po 
Polsce. Propozycja bardzo nas zainteresowała. Podpisa-
nie kontraktu brzmi dość poważnie. Będziemy ją rozwa-
żać z naszymi rodzicami. 

Po krótkiej przerwie zaczęliśmy się przygotowywać do 
nagrywania spotu reklamowego dotyczącego następnej 
edycji konkursu „Odkrywamy talenty na Pomorzu – 
Iglotex”. Ustawianie zajęło nam 45 minut. W spocie 
brało udział wiele ważnych osób, m.in. Marszałek 
Województwa, pomysłodawca konkursu i grupy „Team 
Talent” – Roman Liebrecht oraz współorganizator Jerzy 
Porębski. 

Organizatorzy zaproponowali nam kontrakt dotyczą-
cy udziału w grupie, który zagwarantować nam ma 
dalszy rozwój. Dodatkowo odbywać się mają warsztaty 
wakacyjne z wielkimi gwiazdami sceny muzycznej i nie 
tylko. W przyszłości – korzyści finansowe. Jesteśmy pod 

wielkim wrażeniem, że tak 
ważne osoby zauważyły nasze 
talenty i chcą z nami współ-
pracować. Mimo iż dzień na 
zamku w Gniewie był ciężki, 
jesteśmy bardzo zadowolone. 
Warto brać udział w konkursie 

„Odkrywamy talenty na Pomo-
rzu” , gdyż wspomnienia 
i niezapomniane emocje 
towarzyszą nam do dziś. 
Konkurs ten daje wiele możli-
wości i szansę na dalszy rozwój 
muzyczny, a nawet podpisania 
kontraktów zapewniających 
promocję talentów i korzyści 
finansowe. Przed nami i na-
szymi rodzicami trudne 
i poważne decyzje dotyczące 
współpracy ze Stowarzysze-
niem Naukowo-Edukacyjnym 
w Tczewie. 

Niesamowite doświadcze-
nia, jakie przyniósł nam udział 
w konkursie, to poznanie 
wielu wspanialych ludzi, 

Echa Konkursu „Odkrywamy talenty na Pomorzu” 
organizowanego przez Regionalne Stowarzyszenie 
Naukowo-Edukacyjne w Tczewie
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Dnia 11 kwietnia tego roku odbyło się w naszej szkole 
XVII Spotkanie z Muzyką i Poezją Europejską. Tematem 
przewodnim tego dnia była postać marszałka Józefa 
Piłsudskiego, który w tym roku obchodziłby 150 roczni-
cę urodzin.

Przez całe wydarzenie przeprowadzili nas Natalia 
Plaga i Szymon Polejowski. 

Podczas spotkania opowiadali wszystkim zebranym 
historię życia marszałka. Występowali także uzdolnieni 
uczniowie gimnazjum, którzy prezentowali swoje 
umiejętności muzyczne i recytatorskie. 

Pierwsi na scenie pojawili się Łukasz Grabowski 
i Jonasz Mielewczyk, którzy zagrali na rogach myśliw-
skich „Marsz”. Następna zaprezentowała się Wiktoria 
Lehmann z wierszem M. A. Kowalskiego „Pan marszałek, 
komendant czy dziadek”, zaraz po niej Estera Leszczyń-
ska deklamowała poezję ukraińskiego poety Ołeksija 
Czupa „Donbas Resistance’14”. Ja zagrałam na skrzyp-
cach utwór Piotra Rubika „Ave Maria Jasnogórska”. 

Następnie publiczność wysłuchała ponownie brzmie-
nia rogu myśliwskiego w utworze „Pożegnanie królika”. 
Chwilę później zabrzmiała polka w wykonaniu Tobiasza 
Wenty, w wersji na akordeon. Później sceną zawładnęła 
Zuzanna Myszk, nasz szkolny wirtuoz gry na altówce. 
Następna zaprezentowała się Kinga Szulta, która serca 
widzów podbiła grając na pianinie utwór bardzo ostat-
nio znanego kompozytora Yirumy „River flows in you”. 
Na zakończenie wysłuchaliśmy dwóch utworów w aran-
żacji na orkiestrę dętą w wykonaniu reprezentantów 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Sierakowice. 
Kasia Szulc z klasy I a zachęciła wszystkich do zaanga-
żowania w działalność orkiestry.

Tego dnia świętowaliśmy urodziny patrona naszej 
szkoły, więc nie mogło odbyć się bez tortu urodzinowe-
go, którym zostali poczęstowani nauczyciele i goście. 

Uczniowie zostali obdarowani urodzinowymi cukierka-
mi. Myślę , że potkania tego typu mogą być bardzo 
zachęcające dla młodych ludzi. Pokazują, że muzyka 
i poezja, która jest często zakopywana w najgłębszych 
odmętach niepamięci, może być naprawdę interesująca 
i wcale nie nudna. W przyszłym roku już jako absol-
wentka gimnazjum chętnie przyszłabym obejrzeć 
następną edycję tego wydarzenia.

Jestem bardzo ciekawa, jak kolejna fala młodych ludzi 
będzie się starać zarażać swoimi pasjami, w szczególno-
ści muzycznymi.

 Faustyna Cymerman IIIe

.

Koncert Pasyjny
W kościele pw. św. Marcina w Sierakowicach odbył się 8 
kwietnia 2017 r. drugi z trzech koncertów pasyjnych 

„PASSIO”. Utwory zostały wykonane przez Chór Kameral-
ny DISCANTUS, który powstał w 2006r przy Parafii 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Go-
widlinie. Dyrygował pan Sławomir Bronk. W programie 
były następujące utwory: „Zawitaj Ukrzyżowany”, „Ach, 
mój niebieski Panie”, „Tristis est anima mea”, „Stabat Mater”, 

„Popule meus”, „Ecce homo” Crucyfigatur”, „Eli, Eli”. 
Wykonawcy poprosili o to, aby publiczność nie nagra-

dzała oklaskami każdego utworu, przez co były one 
pięknie ze sobą połączone. Tworzyły spójną całość. Nie 
dało się również wybrać najpiękniej wykonanego utwo-
ru. Wszystkie były cudowne, co było można zaobserwo-
wać, gdyż na zakończenie wykonawcy otrzymali owacje 
na stojąco. Publiczność była bardzo zadowolona. Jestem 
pewna, że nikt nie żałował tych chwil spędzonych 
w wyjątkowej atmosferze. Koncert był pięknym wstę-
pem do Wielkiego Tygodnia.

Klaudia Bojanowska IIf

XVII Spotkanie z Muzyką i Poezją Europejską

bardzo utalentowanych, często uczestników programów 
telewizyjnych, m.in. January Porębski i Kacper Kobus 

– finaliści „Must be the music”.
Przygotowanie się do konkursu zajęło nam bardzo 

wiele czasu i kosztowało wiele zachodu. Czasem praca 
w święta oraz dni wolne, praca nad wizerunkiem 
naszego duetu i wiele godzin spędzonych na kolejnych 
eliminacjach. Konkurs ten daje wiele możliwości, jest 
fundamentem dalszej pracy w kierunku spełniania swo-
ich marzeń. 

Koleżanki i Koledzy, korzystajcie z okazji, gdy nauczy-
ciel proponuje wam udział w konkursie, bo nigdy nie 
wiadomo, czy to nie jest szansa na spełnienie Waszych 
marzeń!

 Paulina Górlikowska, Małgorzata Wróbel 
oraz opiekun – p. Wioletta Kuczkowska 

Adam Gackowski 
laureatem Konkursu Biologicznego



Gazeta Gimnazjum Sierakowicach. Redaguje zespół. Nauczyciel prowadzący: Ewa Glińska.
Projekt winiety: Iwona Wejher.

Projekty edukacyjne klas II
Z Horacym przez epoki literackie

W bieżącym roku szkolnym 2016/ 2017 w projekcie 
edukacyjnym z języka polskiego pt.: ,,Z Horacym przez 
epoki literackie’’ wzięło udział ośmioro uczniów z klas 
drugich:

 Dawid Brylowski kl. II b, Kacper Markowski kl. II b, 
Klaudia Mielewczyk kl. II b, Kornelia Węsierska kl. II b, 
Szymon Dułak kl. II f, Łukasz Grabowski kl. II f, Jaro-
sław Reszka kl. II f, Karol Krefta kl. II f.

Już na początku grudnia zaczęły się zmagania z zada-
niami projektowymi. Na pierwszym spotkaniu ustalili-
śmy, co będziemy robić i podzieliliśmy się obowiązkami.

Realizacją pierwszego zadania zajęli się: Kornelia, 
Klaudia, Kacper, Dawid, natomiast reszta grupy pracowa-
ła nad stroną techniczną, czyli opracowaniem plakatów.

Drugie zadanie polegało na przygotowaniu prezenta-
cji o poszczególnych epokach. Każdy z nas poszukiwał 
niezbędnych informacji i ilustracji do pokazu slajdów. 
Potem zajęliśmy się ich montażem. Na wyróżnienie 
zasługują Łukasz Grabowski i Kacper Markowski, 
ponieważ zrobili aż dwie prezentacje.

Teraz czas nadszedł na przygotowanie wystawy, po 
której oprowadził nas Horacy z Małym Księciem. To 
zadanie uwieczniliśmy na krótkim filmie, który pokaza-
liśmy na początku naszej prezentacji. W tym miejscu 
nasunęła nam się refleksja, że praca aktora jest bardzo 
trudna, ponieważ wiele scen musieliśmy dublować.

Nad nagraniem w pocie czoła pracowali Karol Krefta 
i Łukasz Grabowski.

Na zakończenie naszej pracy przyszedł czas na zebra-
nie całego dorobku w formie prezentacji. 

Łukasz Grabowski, Kacper Markowski, 
Dawid Brylowski i Karol Krefta


