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- Ksywki klasy III c

Miłej lektury !
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Z ŻYCIA SZKOŁY  *** INFORMACJE BIEŻĄCE *** Z ŻYCIA SZKOŁY

v W styczniu tradycyjnie wzięliśmy udział w kolejnym , XV Finale WOŚP. W kweście
ulicznej uczestniczyło 40 wolontariuszy z „obstawą” - razem ponad 60 uczniów.
Również tradycyjnie już, pogoda nie rozpieszczała kwestujących, przenikliwy wiatr
dawał się okrutnie we znaki. Mimo tego, do puszek trafiło łącznie prawie 8 tys.
złotych! Po dodaniu sumy uzyskanej ze szkolnej licytacji gadżetów WOŚP, nasz sztab
przekazał na rzecz Orkiestry pokaźną kwotę 8.172,36 zł.
è „Rekordzistką” kwesty ponownie okazała się Kasia Labuda - 706,73zł.!!! Oprócz

niej, bardzo zasobne puszki przynieśli też: Beata Hoeft (503,82), Justyna
Dobrzycka (478,05), Bartosz Gurzęda (414,08), Dominika Kreft (385,12), Maciek
Stenka (363,59).

è Na  podkreślenie  zasługuje  fakt,  że  w  połączeniu  ze  sztabem  z  Zespołu  Szkół nr  1
Reda łącznie przekazała na konto WOŚP ponad 20 tys. zł. (Dla porównania –
w Wejherowie uzyskano kwotę poniżej 18 tys.) Cieszymy się z tak wysokiego wyniku,
który bardzo dobrze świadczy zarówno o organizacji naszych finałów, jak
i o ofiarności mieszkańców Redy.

è Na temat XV Finału -  artykuł Ani Bazychowskiej w środku numeru.
v 11 stycznia, wzorem ubiegłych lat, odbył się w naszej szkole Rejonowy

Konkurs Historyczny z udziałem 61 uczniów reprezentujących 30
gimnazjów z powiatów wejherowskiego i puckiego. Tradycyjnie już,
organizacją konkursu zajmowała się p. Gabriela Orzechowska
z pomocą p. B. Stenzel-Wencel. Do finału wojewódzkiego
zakwalifikowało się 6 uczniów z najwyższą punktacją, wśród nich troje
redzian: Justyna Dobrzycka (ZS nr 2) oraz Krzysztof Kamiński
i Radosław Farion z ZS nr 1.
è 1 marca został rozegrany etap wojewódzki konkursu. Nie znamy

jeszcze wyników, ale bardzo liczymy na Justynę!
v W styczniu odbył się drugi egzamin próbny klas III. Najwyższą liczbę punktów

uzyskali:
- w części humanistycznej: Joasia Hebel - 50 pkt.!, Klaudia Renusch - 49!, Magda
Kokosińska, Krystian Chojnowski, Piotrek Morawski - po 46 pkt.
- w części matematyczno-przyrodniczej: Kamila Modzelewska - 47 pkt., Justyna
Dobrzycka - 43.
Najwyższą średnią z obu egzaminów uzyskała klasa IIIc - 36,82 (hum.) i 26,04
mat-przyr.)
--> Egzaminy właściwe odbędą się w dniach 24-25 kwietnia. Już teraz wszystkim
trzecioklasistom życzymy MAKSA. Będziemy trzymać kciuki.

v W dniach 26.02.-01.03. gościliśmy w naszej szkole pana Yasara Cetin -
nauczyciela j. angielskiego ze szkoły w Turcji. Podczas swojego krótkiego
pobytu gość z Turcji spotkał się z Burmistrzem Miasta Redy, zwiedził
Gdańsk, Hel, Puck i Wejherowo.
W ramach projektu planowana jest organizacja wymiany uczniów pomiędzy
szkołami, która ma na celu poznanie odmiennej kultury, naukę tolerancji oraz
doskonalenie znajomości języków obcych. Podczas wizyty powstał projekt
„Nastolatek reklamuje swój region”. Pan Yasar zwiedził naszą szkołę i uczestniczył
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w kilku lekcjach. Opowiedział również uczniom o swoim mieście - Konya oraz
przedstawił ciekawą prezentację na temat szkoły, w której uczy.
--> Gimnazjum nr 2 w Redzie składa wniosek do Agencji Narodowej
na  realizację językowego  projektu  w  ramach  programu  Socrates
Comenius. Projektem zajmują się p. M. Szreder i M. Terlecka.

v W  dniach  14-16  marca  byli  u  nas  z  wizytą p.  dyrektor  i  wice-dyrektor
holenderskiej szkoły, z którą zamierzamy nawiązać współpracę
polegającą na wymianie młodzieży. Przyjazd młodzieży z Holandii planowany
jest w maju, nasza rewizyta odbędzie się we wrześniu lub w październiku,
po wakacjach. Liczymy, że nawiązanie tego typu kontaktów umożliwi choćby części
naszych uczniów przetestowanie w praktyce umiejętności posługiwania się
językiem angielskim. Będzie to też zapewne okazja do zawarcia nowych, ciekawych
znajomości.

v  W grudniu przeprowadziliśmy sprzedaż kalendarzyków. Uzyskaną kwotę - 45,- zł.
przekazaliśmy na rzecz Fundacji „Serce - Na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom”.

v W I semestrze rozegrane zostały szkolne turnieje piłki koszykowej dziewcząt i piłki
siatkowej chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły. Obecnie trwają ostatnie rundy rozgrywek
w p. siatkowej dziewcząt i w kosza chłopców.

v Zespół dziewcząt wygrał miejskie eliminacje w koszykówce. W turnieju powiatowym
dziewczyny zajęły 4 miejsce na 9 drużyn. Brawo!

v Drużyny dziewcząt i chłopców zwyciężyły również w miejskich
rozgrywkach w siatkówce. Następny etap to rejon!

v W styczniu i lutym odbyły się dwie dyskoteki - karnawałowa i walentynkowa.
v 9 lutego wszystkie klasy wzięły udział w turnieju pod hasłem „Dzień przeciw

przemocy”. Klasy zaprezentowały przygotowane przez siebie scenki, piosenki
i wiersze o tematyce „anty-przemocowej”. Turniej wygrała kl. III c, drugie
miejsce zajęła kl. II a, a trzecie - kl. II b.
(Zdjęcia z imprezy - w dalszej części numeru.)

v 6 marca odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Wzięło w nim udział
10 osób. Do etapu rejonowego zostały zakwalifikowane dwie osoby:
Piotr Wróblewski (I m-sce) i Szymon Frybezowski (II m-sce). III m-sce
zajęły ex aequo Marta Kajzer i Weronika Lezner.

v Tegoroczny Turniej Klas o Puchar Wagarowicza odbędzie się pod hasłem „Parodia
dzieła literackiego”. Klasy przygotowują inscenizacje według własnych pomysłów.
Oceniane będą również plakaty reklamujące prezentację. Podczas turnieju będziemy
wybierać najsympatyczniejszych w poszczególnych poziomach klas.

v W  drugiej  połowie  marca  rozpocznie  się kurs  PCK  I  stopnia.  Kurs  poprowadzi
Mariusz Billot. Bliższe informacje u p. I. Nowickiej oraz u Kuby Staniszewskiego z II a.
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SZKOŁA BEZ PRZEMOCY
Od ponad dwóch miesięcy prowadzimy akcję, „Szkoła bez  przemocy”. W jej ramach

przeprowadzona została ankieta dotycząca poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole.

Jak wynika z uzyskanych danych, 65% pytanych  uczniów zawsze lub zazwyczaj  czuje
się w szkole bezpiecznie. Jednocześnie pozostali uczniowie - 35%, rzadko lub nigdy nie czują
się w szkole bezpiecznie. Proporcje te odpowiadają też liczbie osób, które spotykają się
w szkole z agresją ze strony innych: 23% badanych spotyka się z agresją czasami lub bardzo
często, 27% - rzadko, pozostałe 40% - bardzo rzadko lub nigdy.

Pytani o to, jak się czują w swojej klasie, uczniowie w większości odpowiedzieli,
że dobrze lub bardzo dobrze (łącznie 70%), ale też prawie 1/3 czuje się w swojej klasie tak
sobie lub źle. Badani uczniowie wymienili różne formy agresji, z jakimi spotykają się
w szkole. Wśród nich najwięcej wskazań miały: przezywanie (23%), obgadywanie (21%) oraz
wyśmiewanie i bicie (po 14%). Jak się okazuje, większość agresywnych zachowań uczniów
wobec siebie nawzajem to negatywne, dokuczliwe zachowania słowne (łącznie prawie 60%
wszystkich wskazań).  Kolejne 18%  to łącznie kategorie - zastraszanie i poniżanie (po 9 %).
Najmniej - szczęśliwie -  wskazań padło na wymuszanie - 8 osób (3%).

Co ciekawe, najwięcej zachowań agresywnych spotyka uczniów ze strony kolegów
z własnej klasy (29%) i z klas starszych (15%).

Dość niepokojące wydaje się tak duża ilość zachowań negatywnych  związanych
z agresją słowną. Być może, w porównaniu z biciem (14%) wydaje się to być mało groźne,
jednak w wieku szkolnym, nastoletnim, to właśnie te słowne formy dokuczania sobie mogą
być szczególnie nieprzyjemne, a nawet groźniejsze, niż „zwykła” bójka. Wyśmiewanie,
obgadywanie kogoś, tworzenie  plotek ośmieszających lub ujawniających prywatne sprawy
danej osoby - są to mechanizmy agresji, przed którymi trudno się obronić, które często nie
dają osobie pokrzywdzonej szansy na otwartą obronę swojego dobrego imienia.

W związku z tym - APEL DO WSZYSTKICH, zwłaszcza tych, którzy lubią sobie
„pożartować” kosztem innych:
- Zastanów się, zanim puścisz w obieg jakąś „zabawną” plotkę!
- Pomyśl, czy chciał(a)byś, żeby o Tobie tak mówiono!
- Pomyśl, czy chciał(a)byś, żeby to od Ciebie inni się odwracali, udawali, że Cię nie widzą
i nie słyszą, a śmiali się za plecami!
- Pomyśl - nie dwa, a dwanaście  razy, zanim zrobisz komuś krzywdę!

  ☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺ ☼
Prowadzona przez nas akcja „Szkoła bez przemocy” polega nie tylko na zbieraniu

informacji  o tym, jak się czujemy w szkole, ale - przede wszystkim - na promowaniu postaw
i zachowań nieagresywnych, życzliwych, koleżeńskich. Takim celom służył nasz turniej pod
hasłem: „Dzień przeciw przemocy”.

W ramach turnieju każda klasa przedstawiła swoją prezentację związaną z  głównym
hasłem. Większość klas przygotowała scenki będące na ogół ilustracją tezy, iż przemoc
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i agresja nie są dobrym sposobem rozwiązywania konfliktów, i że zazwyczaj jest inna droga -
porozumienia, negocjacji, tolerancji i wyrozumiałości  dla innych.

Poziom i pomysłowość inscenizacji były dość zróżnicowane. Bezapelacyjnie wygrała
prezentacja klasy III c - z głównym bohaterem granym przez Przemka. Jego postać
to klasyczny czarny charakter przechodzący cudowną przemianę pod dyskretnym wpływem
i naciskiem tzw. czynników wyższych.
Historyjka została zaprezentowana z dużym humorem opartym w sporej mierze
na kontekstach lokalnych, redzkich. Znakomicie sprawdził się pomysł z nagraniem dialogów
i narracji na ścieżkę dźwiękową - dzięki temu całość była świetnie słyszana i zrozumiana.

BRAWO za pomysł i wykonanie!

Drugie miejsce zajęła kl. II a, a trzecie - II b.

Najlepsze klasy otrzymały do podziału ufundowane przez Samorząd słodkie nagrody:
I m. - tort, II m. - pączki „babci Tadzika”, III m. - ptasie mleczko.

Zdaniem redakcji, na wyróżnienie zasłużyła klasa III b, która zaprezentowała bardzo
pacyfistyczną piosenkę w wykonaniu wszystkich dziewcząt oraz podniosły wiersz nawołujący
do rezygnacji z przemocy i agresji, wygłoszony z dużym zaangażowaniem i przejęciem przez
Michała Bietzke. Atmosfera, jak zwykle podczas turniejów, była bardzo sympatyczna.

     Dodatkowo, przed turniejem, klasy III przygotowały plakaty tematyczne, które zostały
pokazane w szkole w formie wystawy.

   *** Zdjęcia do obejrzenia w szkolnej galerii. ***

Oprócz turnieju, w klasach wybieraliśmy najsympatyczniejszą
i najsympatyczniejszego. Spośród 19 wytypowanych osób, 21 marca, podczas Turnieju
Wagarowicza wybierzemy po dwoje naj - na poziomach  poszczególnych roczników.
Plakaty promujące kandydatów można oglądać na korytarzu szkolnym.

Finał tych najsympatyczniejszych wyborów - w Dzień Dziecka, 1 czerwca.

  ☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺ ☼
* * *  KOMENTARZE  * * *  NASZE FORUM * * *  KOMENTARZE * * *

„Orkiestra zagrała, ale nie w tym gimnazjum..."

Swoimi refleksjami na temat tegorocznego finału WOŚP w naszej szkole i mieście
podzieliła się z nami Ania Bazychowska - nasza niedawna uczennica, „szefowa” samorządu.

Jak co roku, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zgromadził wokół siebie
mnóstwo młodzieży kwestującej na ulicach, występującej na koncertach i liczącej
pieniądze. Każdy chciał uczestniczyć w tym szlachetnym przedsięwzięciu.
Duże zdziwienie i rozczarowanie wzbudził fakt, że po raz pierwszy od kilku lat orkiestra
nie zagrała w naszej szkole. Wielu ludzi ze smutkiem odchodziło spod budynku SP2,
jednak mogli oni udać się do auli Gimnazjum nr 1. Program koncertu był analogiczny
do odbywających się uprzednio w murach naszej placówki. Niezmiernie cieszył nas
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fakt, że nadal mogliśmy oglądać pokazy ratownictwa przedmedycznego GRM-
Wejherowo i OSP Reda, zespołu Redzanie, osób trenujących judo, a także
absolwentów Gim.2 - Pyda Squad. "Pydowcy" zapewnili publiczności sporą dawkę
śmiechu. Szkoda tylko, że ich występ trwał tak krótko.

Podsumowując przebieg imprezy, można stwierdzić, że nie wyobrażamy sobie
ciszy w "dzień wielkiego grania" i wszyscy chcemy aktywnie współtworzyć "orkiestrę
serc". Uczniowie naszej szkoły zawsze będą się o to troszczyć, więc  nie musimy się
obawiać o zaangażowanie uczniów i mieszkańców. Najlepszym tego dowodem jest
kwota, jaką zebrali wolontariusze kwestujący na ulicach. Mamy nadzieję,
że w przyszłym roku powiększymy ją znowu o wpływy z koncertu szkolnego. Zadba
o to z pewnością Dyrekcja, której ufamy.

Anna Bazychowska

  ☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺ ☼

Szkolny wolontariat

Od pewnego czasu uczniowie naszej szkoły biorą udział w wolontariacie fundacji
"Nadzieja". Grupa trzecioklasistów, dzielnie wspierana przez uczniów drugich klas,
co tydzień odwiedza  Rodzinny Dom Dziecka w Wejherowie. Pomagają tam
wychowankom fundacji w odrabianiu lekcji, grają i bawią się. Za każdym razem czas
płynie tam stanowczo za szybko i z żalem opuszcza się to miejsce pełne śmiechu
i zabawy.  Wioletka, Natalia, Marta, Lidka, czy Artur z marszu wzbudzają
sympatię. Ogółem dom ma 17 wychowanków. Przy takiej gromadce pomoc zawsze się
przyda i niniejszym zachęcamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się
do akcji. Przy okazji przypominamy również, że wciąż zbieramy zabawki, ubranka
i inne dla dzieciaków. Także w ten sposób możesz pomóc! :-)

Sandra Conradi, Klaudia Ranusch

Jak co roku, również i teraz planujemy przeprowadzić naszą akcję,
„Palemka dla ...”. W Niedzielę Palmową będziemy sprzedawać przy naszych
kościołach wykonane przez uczniów palemki. Datki uzyskane za palemki
przeznaczamy tradycyjnie na pomoc w leczeniu szczególnie ciężko chorych dzieci
z naszego miasta. Zachęcamy wszystkich uczniów - również naszych młodszych
kolegów z „trójki” - do włączenia się w przygotowanie palemek, a potem w ich
sprzedaż.

SAMORZĄD GIMNAZJUM nr 2
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Wiosenny Turniej Klas o Puchar Wagarowicza

Ø 21 marca rozegraliśmy kolejny Turniej Klas o Puchar Wagarowicza. Tym razem
motywem przewodnim była parodia dzieła literackiego. Oprócz występów,
nagradzane również były zapowiadające je plakaty. Tradycyjnie też, reprezentanci
klas wzięli udział w kilku konkurencjach sportowych. Najwyższe miejsca w łącznej
punktacji zajęły: miejsce  - kl. III c

II  miejsce  -  kl. III a
III  miejsce  -  kl. II c

Decyzją jury przyznano wyróżnienia za indywidualną grę aktorską. Otrzymali je:
1. Mariola Grzymkowska (III d)
2. Przemek Soiński (III c) i Piotrek Wróblewski (II a)
3. Olek Borowski (II b) i Marta Kajzer  (I a)

Ø Podczas Dnia Wagarowicza przeprowadziliśmy drugi etap wyborów naszych
najsympatyczniejszych. Po prezentacji wszystkich osób wybranych w klasach,
wszyscy uczniowie głosowali na najmilszych w poszczególnych rocznikach.
Do finałowych zmagań przeszły następujące osoby:

Klasy I :    Marta Kajzer (I a), Tomek Kwiatkowski (I a)
Klasy II :   Estera Marszał (II b), Szymon Frybezowski (II c)
Klasy III:   Dominika Kreft  (III d) , Krystian Chojnowski (III c)

Ø Rozstrzygnięty został konkurs na logo szkoły.
I  miejsce  -  Krystian Chojnowski, nagroda p. Dyrektora
II  miejsce  -  Patrycja Karschnia (II b), nagroda p. Teresy Kani
III  miejsce  -  Mateusz Kuźnik (II a), nagroda p. Elżbiety Rybarczyk
Wyróżnienie -  Bartosz Gurzęda (III c)

 *  *  * Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym we wszystkich konkurencjach
serdecznie w imieniu całej szkoły gratulujemy!!!
Ø W trakcie Dnia Wagarowicza mieliśmy okazję zapoznać się z efektami pracy dwóch

grup naszych uczniów nad projektami związanymi z programem „Szkoła z klasą” -
pod hasłem „Uczniowie z klasą”. Pod kierunkiem p. Ewy Wróblewskiej, grupka
uczniów wybrała temat, „Życie i śmierć gwiazdy wielkości Słońca”. W ramach
kategorii BADAM pracowali nad tym tematem od października do marca. Jeden
zespół pracował nad modelami pokazującymi poszczególne etapy życia gwiazd,
drugi natomiast przygotował związaną z projektem inscenizację.
Przebieg pracy uczniowie relacjonowali na bieżąco w specjalnie prowadzonym

blogu. Modele i scenka zostały zaprezentowane podczas Dnia Wagarowicza. Zespoły
czekają obecnie na akceptację ich pracy przez komisję Szkoły z klasą..

* Zespół wykonujący modele fizyczne: Pola Gosz, Marta Nowicka, Monika Paszke,
Magda Zamojska, Justyna Dobrzycka. Opieka merytoryczna - p. E. Wróblewska.

* Zespół opracowujący inscenizację: Mateusz Kuźnik, Izydor Milewczyk, Piotr
Wróblewski, Monika Elwart, Estera Marszał, Szymon Frybezowski. Opieka: p. Hanna
Żuk.
Ø Szersza relacja z wydarzeń tego dnia i dużo zdjęć - w następnym numerze..
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Ø 21 marca Samorząd przeprowadził akcję - ZIELONA KANAPKA NA PIERWSZY DZIEŃ
WIOSNY. Dzięki apetytom głównie naszych młodszych kolegów zza szklanych drzwi
uzyskaliśmy „na czysto” prawie 80 zł.!

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Wizyta gości z holenderskiej szkoły

v Wizyta p. dyrektora i wicedyrektora z holenderskiej szkoły Van der Capellen
w Zwolle związana była z projektem podjęcia współpracy w zakresie tzw. wymiany
uczniów, jaką szkoła ta od lat prowadzi z naszym redzkim Gimnazjum nr 1.  Podczas
tej wizyty potwierdziliśmy chęć podjęcia takiej współpracy, co spotkało się z dużą
radością naszych holenderskich gości.
Przyjazd uczniów z Holandii zaplanowany
jest na drugą połowę maja. Nasi uczniowie,
wraz z uczniami Gimnazjum nr 1 wyjadą
z rewizytą po wakacjach, w październiku.

*Panowie Hank i Andries z zainteresowaniem obejrzeli naszą szkołę.

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Na zakończenie - jeśli jesteście ciekawi, jakie pieszczotliwe imiona
noszą uczniowie naszej sławnej III c - oto ich „ksywki”:

1. Marta Ceyrowska - Ceyra                        2. Krystian Chojnowski – Kasti, Chojny
3. Kinga Chrostowska - Kingunia               4. Michał Chudzik – Chudy, Chudzin
5. Sandra Conradi - Sandrex                        6. Sylwia Gostkowska - Sylwina
7. Bartek Gurzęda – Barthez                        8. Ola Habryło - Alex
9. Asia Hebel – Kiki                                   10. Krzysiu Kamin – Zamułka
11. Marcin Kowalewski – Kowal               12. Monika Koszałka – Kosiara
13. Łukasz Kreft – Krefcik, Wąs                14. Dawid Kuchnowski – Kuchniok
15. Kamila Modzelewska – Maruda           16. Piotrek Morawski – Gumiś
17. Kamila Okoń – Rybcia, Gruba              18. Adrian Niewiński – Adriż
19. Marcin Rączkowski – Jaś                      20. Dorota Reszka – Dotka, Doty
21. Patryk Sidorowicz – Patryś                    22. Łukasz Siwicki – Dymus
23. Przemek Soiński – Parówa, Soin            24. Daria Witkowicz – Darka, Soczysta Agata

Prawda, że niezwykle inspirujące?
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Za wkład w opracowanie tej gazetki nic nie wzięli:
Magda Schroeder, Klaudia Renusch, Przemek Soiński, Sebastian Hildebrandt, Krystian
Przestrzelski. Zdjęcia: Klaudia R.
Opieka techniczno-merytoryczna: Iwona Nowicka
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