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Kwartalnik Publicznego Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kamieniu Krajeńskim

W tym numerze:
 Dzień Talentów
 Promocja projektu
STZRELNICA
 Wizyta w Viersen
 Warsztaty strzeleckie
 Warsztaty
fotograficznodziennikarskie
 Unia oczami ucznia
 Święto szkoły
 HUMOR
 Jakim typem
przyjaciółki jesteś?
 Krzyżówka
 FOTOREPORTAŻ
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Dzień TALENTÓW
W dzień wagarowicza nie
brakowało uczniów w naszej
szkole. Z okazji tego dnia, 23
marca odbył się szkolny „Mam
Talent”. Chętnych do udziału
nie brakowało.
Uczniowie, którzy wzięli udział
zaprezentowali się w różnych
kategoriach.
Najodważniejsi chłopcy z naszej
szkoły, zespół ”Tym ty ry tym
tym…”( Tomasz Łoński, Łukasz
Kawka,
Przemysław
Milachowski) pokazał
się
w
każdej
kategorii i
wywołał
uśmiech
na
twarzach
publiczności.

Szczególną
uwagę
jurorzy
zwrócili
na
„Pokaz
Mody”
przygotowany
przez
Natalię
Becker. Pokazała ona własną
kolekcję
sukni.
Suknia
przedstawiona
na
koniec
pokazu okazała się strzałem w
dziesiątkę. Natalia informowała,
że była to suknia uszyta
specjalnie na tę okazję. Kreacja
wzbudziła zachwyt, a pani

Dyrektor
podkreśliła,
że
nagroda specjalna nie ominie
jej nagroda. Publiczność się nie
nudziła, jednak by wypełnić
czas w czasie przerwy, w której
jurorzy zliczali punkty, wszyscy
postanowili wyjść na scenę i
zatańczyć. Śmiechu przy tym
nie brakowało. Zaciągnięto do
zabawy nawet nauczycieli. Nikt
nie pozostał bez nagrody. Każdy
zzaprezentował
się
bardzo
dobrze i na nią zasłużył.
Marta Binger, kl. II c

Promocja projektu
STRZELNICA
Kolejny pomysł realizowany
przez grupę Pana Atamańskiego
odniósł swój sukces. W marcu
odbyła się promocja projektu na
której
,,Śladowcy”
zaprezentowali
swoje
dotychczasowe działania oraz
wystąpił ,,Teatr Bez Nazwy” z
przedstawieniem nawiązującym
do
historii
kamieńskiej
strzelnicy.
Scenariusz
do
spektaklu napisali uczniowie na
podstawie
materiałów,
jakie
zdobyli
Śladowcy
podczas
spotkań ze świadkami historii.
Nie zabrakło gości, którzy z
wielkim zaciekawieniem oglądali
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występ

gimnazjalistów.

Projekt ma wielu fundatorów,
wielkim sukcesem jest samo
zainteresowanie i chęć pomocy
młodym poszukiwaczom historii.
Kto by pomyślał, że kamieńska
strzelnica
znów
zacznie
funkcjonować i to dzięki tak
pracowitej
młodzieży,
która
przywróciła jej życie. Finał
projektu już 15 czerwca!

zainteresowaniem
przyglądali
się
niemieckim
lekcjom,
ponieważ różniły się trochę od
polskich. Po lekcjach każdy
poszedł do domu ze swoim
niemieckim przyjacielem. Tak
minął dzień pierwszy. Drugiego
dnia odwiedziliśmy Düsseldorf.
Byliśmy w instytucie polskoniemieckim. Niemieccy koledzy
uczyli
się
podstawowych
zwrotów polskich pod opieką
nauczyciela a my trenowaliśmy
naszą
niemiecką
wymowę.
Następnie
wymieniliśmy
się
poglądami na temat Niemców i
Polaków. Zdania były zbieżne.
Później w grupach już z naszymi
niemieckimi
przyjaciółmi
wzięliśmy udział w quizie.

Kinga Swakowska, kl. II c

Wizyta w Viersen
2
maja
2012r.
gimnazjaliści z kamieńskiego
gimnazjum wyjechali pod opieką
Pani H. Atamańskiej oraz Pani
M.Wilde na wymianę uczniów do
Niemiec. Droga, choć długa,
minęła szybko i bez kłopotów. 3
maja w niemieckiej szkole w
Viersen zapoznaliśmy się z
naszymi
nowymi
kolegami
podczas zabaw integracyjnych.
Następnie każdy poszedł na
lekcje.
Polacy
z
wielkim

Polacy mogli wykazać się wiedzą
o Niemczech, a Niemcy o Polsce.
Quiz wypadł bardzo dobrze. Po
wizycie w instytucie wszyscy
wrócili
do
domów
i
tak
zakończył się dzień drugi. Trzeci
dzień bardzo spodobał się
kamieńskim
gimnazjalistom,
gdyż był to dzień sportu a u nas
w szkole sport jest bardzo
lubiany. Wspólna gra w tenisa
czy piłkę nożną sprawiła wiele
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radości
wszystkim
i
dużo
śmiechu. Dzień ten niestety
minął w mgnieniu oka, mimo iż
graliśmy ponad 3 godziny.
Musieliśmy wracać do domu.
Dzień czwarty był dniem z
rodziną, była to niedziela. Wiele
osób spotkało się razem na
kręglach i wspólnej pizzy, aby
pobyć razem – z przyjaciółmi. No
i nadszedł poniedziałek, ostatni
dzień naszej wycieczki. Rano
ruszyliśmy do Achen, muszę
przyznać, że miasto jest piękne i
zachwyciło
wszystkich.
Opowieści Pani przewodnik o
Karolu
Wielkim
zaciekawiły
młodzież. W Achen mieliśmy
czas na zwiedzenie miasta i
zakupy.
Potem
musieliśmy
jechać do domu, aby się
spakować. Ciężko było nam się
rozstać z naszymi nowymi
przyjaciółmi. Uczniowie dalej
utrzymują ze sobą kontakt na
facebooku, co jest bardzo miłe.
Teraz czekamy, aż niemieccy
przyjaciele
odwiedzą
nasze
gimnazjum.
Kinga Swakowska, kl. II c

Warsztaty
strzeleckie

Publicznym Gimnazjum odbyły
się
warsztaty
strzeleckie.
Prowadził je Pan Edmund
Rózga,
prezes
Bractwa
Kurkowego
w
Sępólnie
Krajeńskim.
W
piątek
spotkaliśmy się, aby dowiedzieć
się, jak bezpiecznie przygotować
zawody
strzeleckie,
które
odbędą się już 15 czerwca.

Pan Rózga wszystko dokładnie
nam objaśnił i umówiliśmy się w
środę na pierwsze strzelanie,
którego nikt nie mógł się
doczekać. W środę wszyscy
spotkaliśmy się na strzelnicy .
Pan Rózga pokazał nam, jak się
trzymać broń, w jakiej pozycji
powinniśmy strzelać. Następnie
przeszliśmy do praktyki. Jak
powiedziała koleżanka Kasia,
,,Strzelanie bardzo wciąga” i
każdemu bardzo się podobało.
Swoje umiejętności każdy będzie
mógł sprawdzić na pikniku
strzeleckim
organizowanym
przez Śladowców.
Kinga Swakowska, kl. II c

W związku z projektem
,,Strzelnica- Reaktywacja” w
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Warsztaty
fotograficznodziennikarskie
W
ramach
projektu
,,Strzelnica-Reaktywacja”
zostały zorganizowane warsztaty
fotograficzno-dziennikarskie
prowadzone
przez
Pana
Mateusza Pyrca. Na warsztaty
zostali zaproszeni gimnazjaliści,
ale i nie tylko. Odwiedziły nas
koleżanki
ze
Szkoły
Podstawowej
w
Kamieniu
Krajeńskim oraz uczniowie ze
Starego Gronowa. Warsztaty
trwały dwa dni. W pierwszy
uczyliśmy się teorii, czyli jak
obsłużyć aparat i go dobrze
ustawić. Pan Mateusz pragnął
nauczyć nas fotoreportażu, gdyż
to bardzo popularna forma
dokumentowania wydarzeń. Po
wielu
ćwiczeniach
zakończyliśmy pierwszy dzień
warsztatów. Następnego dnia
ruszyliśmy
w
teren,
aby
wykonać własny fotoreportaż
dotyczący naszego miasteczkaKamienia Krajeńskiego. Zdjęcia
były bardzo ciekawe, każdy
chciał pokazać inną historię i
niósł inny przekaz. Wybrać 7
zdjęć ze wszystkich było trudno,
jednak udało nam się! Pan
Mateusz oraz pan Aleksander
Atamański
ocenili
nasze

fotoreportaże
pozytywnie.

bardzo

Kinga Swakowska, kl. II c

Unia naszymi
oczami
16.maja bieżącego roku
obchodziliśmy coroczny dzień
Unii Europejskiej w naszej
szkole. Z tej okazji uczniowie
przygotowali
różne
symbole
kojarzące się z danym krajem.
Uroczystości zaczęły się po
trzeciej lekcji na hali sportowej.
Na początku zaprezentowane
zostały zadania zlecone przez
nauczycielki
WOS-u.
Potem
każda klasa odśpiewała hymn
Polski. Następnie uzupełniliśmy
wiedzę słuchając prezentacji
dotyczących
poszczególnych
państw.

W
końcu
przeszliśmy
do
przedstawienia
inwencji
twórczej
każdej
klasy.
Zachwycaliśmy się pokazem
mody
prosto
z
Paryża,
piłkarzami z Włoch, tańcem
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ludowym,
śpiewem
słynnej
czeskiej piosenki oraz wieloma
innymi
formami
prezentacji
krajów europejskich. Na koniec
skonsumowane
zostały
najpyszniejsze potrawy Europy.
Każda klasa przygotowała jakiś
przysmak z danego państwa.
Cała uroczystość trochę się
przedłużyła.
Pełni
wrażeń
zakończyliśmy ten jakże udany
dzień.
Magda Nowicka, kl. II c

Święto Szkoły
W piątek 25 maja Gimnazjaliści
z Publicznego Gimnazjum w
Kamieniu
Krajeńskim
uczestniczyli w 9. rocznicy
nadania
szkole
imienia
Kardynała
Stefana
Wyszyńskiego.
Święto to rozpoczęła uroczysta
Msza
Święta
w
Kościele
Parafialnym Św. Ap. Piotra i
Pawła, którą prowadził ksiądz
Rafał Grot. Po tym wszyscy
udali się do Miejsko-Gminnego
Ośrodka
Kultury,
gdzie
nastąpiła
druga
część
tej
uroczystości.
Tę
część
rozpoczęła
przemowa
Pani
Dyrektor – Hanny Atamańskiej
oraz rozdanie nagród za różne
konkursy, m.in. Mam Talent.
Następnie
każda
klasa
przygotowała mały występ z

okazji owego święta. Pierwsza
była
klasa
IIIc,
z
której
uczennica Martyna Rękiewicz
zaprezentowała
swój
talent
muzyczny,
śpiewając
nam
piosenkę
„Hallelujah”.
W
następnej kolejności wystąpiła
klasa Ib z utworem „Wszystko
mi
mówi,
że
mnie
ktoś
pokochał”,
wypadła
równie
rewelacyjnie. Także klasa Ia nie
była gorsza, prezentując nam
kawałek
pt.
„Plastikowa
biedronka”. Później przyszła
kolej na klasę IIIa, która dla
odmiany popisała się swoim
tanecznym talentem. Klasa IIb
ukazała kilka swoich uzdolnień,
pierwszym z nich był śpiew –
uczeń Hubert Żmudzki wykonał
piosenkę pt. „Can you feel the
love
tonight”;
następnie
uczniowie
(Marta
Marcula,
Adam
Stryszyk,
Natalia
Grochowska) przedstawili nam
dwa kabarety, pokazując swój
talent aktorski. W następnej
kolejności była klasa IIc, która
dla odmiany zaprosiła trzech
nauczycieli oraz trzech uczniów
do
konkursu
„Jaka
to
melodia?”, gdzie karą było
wypicie połowy szklanki soku
cytrynowego, nagrodą cukierki,
a za chórek robiła cała klasa IIc.
Po tej zabawie powróciliśmy
znów
do
śpiewu,
który
zaprezentowali:
Karolina
Głomska, Katarzyna Wysocka,
Weronika
Kucwaj,
Wioletta
Stegienko, Natan Grzelka i
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Klaudia
Kinowska,
czyli
uczniowie klasy IIa. Wykonując
utwór „Pięknie żyć”, popisali się
swoim talentem muzycznym.
Inga Młodzik, Sara Kudach,
Oliwia
Wierzchucka
oraz
Agnieszka Ziemska z klasy IIId
sprawdziły naszą znajomość na
temat nauczycieli, podając nam
zagadki, w których musieliśmy
odgadnąć o kim mowa, jedne
były proste, inne trudniejsze, ale
nasi uczniowie sobie z nimi
poradzili.

Kolejny talent aktorski ukazały
nam uczennice z klasy Ic – Anna
Rekiel, Oliwia Kozłowska oraz
Patrycja Drost, prezentując nam
mini spektakl o nieszczęśliwej
miłości,
który
bardzo
nas
wzruszył. Następnie wystąpiła
klasa IId, która przedstawiła
nam odcinek programu „X
Factor”
w
której
zostały
zaśpiewane dwie piosenki –
pierwszy był utwór „Skrzydlate
ręce”
wykonany
przez
dziewczyny z tej klasy, a drugi
„Czterej pancerni”
przez
chłopaków, obydwa wypadły
znakomicie.
Ostatni

zaprezentowali się uczniowie
klasy IIIb,
śpiewając
nam
„Śniadanie do łóżka”, co w ich
wykonaniu brzmiało świetnie.
Do
dodatkowych
występów
zalicza się: występ Łukasza
Kawki
(wokal),
Mikołaja
Kołtonowskiego
(gitara)
i
Mateusza Wedmanna (gitara) w
utworze „Roulette”, w którym
wypadli
rewelacyjnie,
prezentacja talentu muzycznego
Michała Błocha, który pięknie
zagrał dla nas na saksofonie
oraz kabaret „Krzyżówka”, który
wykonany przez Łukasza Kawkę
i
Przemka
Milachowskiego
rozbawił nas do łez. Czas
zakończyć drugi i zacząć trzeci
etap tego święta, którym były
biegi uliczne. W pierwszej
kolejności biegły uczennice z
Zespołu Szkolno Przedszkolnego
Szkoły
Podstawowej
i
Przedszkola Samorządowego w
Kamieniu
Krajeńskim.
Dziewczynki dawały z siebie
wszystko.
Pierwsze
miejsce
zajęła Monika Szymanowicz,
drugie – Zuzanna Kalla, a
trzecie – Weronika Czapiewska.
Następne
biegły
uczennice
Publicznego
Gimnazjum.
Gimnazjalistki również walczyły
do końca, utrzymując swoje
pozycje. Pierwsze miejsce zajęła
Marta Swakowska, drugie – Iza
Majdziak, a trzecie – Roksana
Welka. Zaraz po dziewczynach
biegli uczniowie z ZSP. Chłopcy,
nie chcąc być gorsi biegli, ile sił
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w nogach, a oto rezultaty:
pierwsze miejsce – Krystian
Deja,
drugie
–
Wojtek
Wiśniewski, trzecie – Eliasz
Brzeziński.
Ostatni
pobiegli
uczniowie PG. Gimnazjaliści
biegnąc równie szybko zajęli
następujące miejsca: pierwsze –
Borys Borlik, drugie – Mariusz
Szlip,
trzecie
–
Arek
Łukaszewicz.
Wszystkim
uczniom
z
Publicznego
Gimnazjum i Zespołu Szkolno
Przedszkolnego
Szkoły
Podstawowej
i
Przedszkola
Samorządowego
serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów. Ten dzień na pewno
pozostanie nam na długo w
pamięci.
Patrycja Brzozowska, kl. II c

HUMOR

*tekst z „Victor” nr/04 (306) 16 luty 2012
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*tekst z „Victor” nr/04 (306) 16 luty 2012
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KRZYŻÓWKA

*tekst z „Victor” nr/04 (306) 16 luty 2012
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FOTOREPORTAŻ

Uczestnicy egzaminu na kartę motorowerową

Uczestnicy wycieczki do Warszawy
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Święto Szkoły – 8 bieg

Uczestnicy wycieczki w Sudety
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