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Konferencja uczniów z kandydatami na przewodniczące-
go szkoły miała miejsce 17 września 2015 r. od godziny 
13.45 w auli szkolnej. Każdy uczestnik mógł dyskutować 
i dowiedzieć się szczegółowo, o co chodzi w poszczegól-
nych programach wyborczych. Od początku dyskusja 
zgromadziła wielu widzów i zaczęła się burzliwa debata. 
Poruszono różne tematy, począwszy od znajomości 
życiorysu naszego patrona, a skończywszy na sprawie 
uchodźców, którzy być może przyjadą do naszego kraju 
i mogą się osiedlić na naszych terenach. Kandydaci 
oznajmili, że gdyby doszło do takiej sytuacji i np. Syryj-
czycy pojawiliby się w naszej szkole, to pomogą im się 

zaaklimatyzować. Następne poruszone sprawy to dowóz 
uczniów na dyskoteki, filmowe piątki, kolorowe dni, 
zmniejszenie prac domowych na weekendy .Różne 
poglądy pojawiły się w pomyśle skrzynki skarg i zażaleń. 
Rozważane były pomysły, czy ma być to skrzynka trady-
cyjna umieszczona w świetlicy czy internetowa. Czy pod 
skargami i pozytywnymi komentarzami mamy się podpi-
sywać, czy też mają być anonimowe? Pojawiło się również 
dużo pytań związanych z pomysłem „fit piątków”.  Kto je 

Konferencja wyborcza do SU

Wybory 22 września 2015 r.

będzie organizował? Jak 
wiemy w ostatnim roku nie 
udało się sprawić, aby te 
spotkania zrobiły furorę 
w szkole. Możemy się 
spodziewać minimalnych 
zmian w szczęśliwym 
numerku, gdyż wielu 
kandydatów podało różne 
nowe propozycje. Jedna 
z nich to losowanie na-
uczyciela, który nie będzie 
pytać danego dnia albo że 
szczęśliwy numerek miałby 
zwalniać z noszenia 
mundurków.

Po zakończeniu debaty na pewno możemy powie-
dzieć, że dowiedzieliśmy się więcej o pomysłach zmian 
w szkole od kandydatów. Po konferencji wielu nauczy-
cieli i uczniów stwierdziło, że to spotkanie było najbar-
dziej burzliwe od wielu lat, a nawet w całej historii 
szkoły. Oby każda następna była równie fascynująca jak 
ta. Życzymy też nowej przewodniczącej, aby udało się jej 
wcielić w życie wszystkie swoje pomysły. 

Monika Król i Łucja Bendzmer IIIe 
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Ostatnio w naszej szkole przeprowadziłam ankietę na 
temat sklepiku szkolnego. Wzięli w niej udział ucznio-
wie z naszej szkoły. Pytania dotyczyły zmian, jakie 
zaszły ostatnio w sklepiku szkolnym. Wyniki ankiety 
nie zaskoczyły mnie tak bardzo.

Jedno z pytań dotyczyło asortymentu sklepiku. Czter-
naście osób na pięćdziesiąt odpowiedziało, że im się 
podoba, pozostałe trzydzieści sześć, że nie. W uzasad-
nieniu podawali, że jest zbyt mały wybór towarów, poza 
tym nie ma słodyczy, drożdżówek, żadnych dobrych 
rzeczy, wyboru pieczywa. Pytani mieli mnóstwo pomy-
słów na zmiany w ofercie sklepiku. Domagają się: 
(oprócz słodyczy i drożdżówek) batoników musli, żel-
ków, tymbarka, oreo, napojów w puszce, pączków, 
większego wyboru owoców i soków, wprowadzenia 
dawnego towaru.

 Wszyscy uczniowie na pytanie, które brzmiało ,,Czy 
uważasz, że ceny w sklepiku są przesadne?” odpowie-
dzieli TAK. Uczniowie uważają, że ceny w sklepiku są za 
wysokie. A dlaczego? Jedno jabłko kosztuje 1.80, 
a w sklepie kupią sobie kilogram za prawie taką cenę. 
Najczęstsze opinie były następujące: ,,jest bardzo drogo”, 
,,nie wszystkich na to stać”, a nawet ,,te ceny to zdzier-
stwo”. Mieli też zastrzeżenia co do świeżości sprzedawa-
nych owoców.

 Pytania dotyczyły również częstotliwości przebywa-
nia w sklepiku. Większość uczęszcza do niego kilka razy 
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w tygodniu. Największa wydana suma nie przekraczała 
10 zł. Co prawda zdarzają się osoby, które wydają 40 zł, 
ale bardzo rzadko.

Ostatnie pytanie brzmiało ,,Czy chciałbyś, by sklepik 
preferował zdrową żywność czy słodycze?

Tu ilość odpowiedzi ,,tak” jest zaskakująca, bo aż 22 
badanych na 50 uważa, że trzeba promować zdrową 
żywność. Uzasadnienia były następujące: ,,żeby było 
zdrowo”, ,,za dużo jest tłustych dzieci”, ,,dla mnie lepiej”, 
zdrowe jedzenie jest lepsze”, ,,bo lubię owoce”, ,,kocham 
sałatki”, ,,uczniowie by nie jedli cały czas słodyczy”, 
,,zdrowe jedzenie jest lepsze”.

Większość jednak wybrała słodycze(28 na 50). Jak to 
uzasadniali? ,,Bo są słodkie”, ,,bo są dobre”, ,,bo są lepsze 
w smaku”, ,,są pyszne”, ,,bo trochę słodyczy można zjeść”, 
,,bo byłyby tańsze”. Niektórzy podkreślali, że powinno 
być ,,to i to”, ,,ponieważ byłby wybór”.

 Jednak każdy lubi czasem zjeść coś słodkiego. Kom-
pletne wyeliminowanie słodyczy jest więc zdaniem 
większości kolegów i moim nie na miejscu. Uczniowie 
upierają się szczególnie w jednej kwestii. Są nią droż-
dżówki. Z ankiety wynika, że chcieliby je kupować.

Podsumowując, uczniowie nie są zadowoleni ze 
sklepiku i woleliby inny asortyment, co zaś do owoców, 
to są za drogie.

Dominika Teclaf IId
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Integracja w Id

Nasza klasa Id wybrała się na wycieczkę integracyjną  
do Garczyna 1 października bieżącego roku. Wykony-
waliśmy tam różne zadania, które miały na celu zbliże-
nie do siebie uczniów naszej klasy. Opiekunami byli: 
nasza wychowawczyni – Pani Iwona Andraszewicz oraz 
Pan „Święty”.

Naszym pierwszym zadaniem był taniec z miotłą. 
Świetnie się bawiliśmy podczas tego zajęcia. Następnie 

udaliśmy się do lasu na długo oczekiwany małpi gaj. 
Bardzo spodobały nam się różne przeszkody. Potem 
naszym zadaniem było przelanie wody z puszki do 
puszki z użyciem gumki i sznurków. Wymagało to od 
nas myślenia. Po długich próbach w końcu osiągnęliśmy 
cel. Kolejne, również trudne wyzwanie polegało na tym, 
że cała klasa musiała zmieścić się na drewnianej desce. 
Po skończeniu tego zajęcia poszliśmy na ściankę wspi-
naczkową. Następnie wybraliśmy się na naszym zda-
niem najciekawszą atrakcję, czyli tak zwany tarzan. 
Siadaliśmy po kolei na długą linę i skakaliśmy, a przy 
końcu spadaliśmy na dużą siatkę. Na koniec poznaliśmy 
historię tego miejsca. Po ciężkim i pełnym emocji dniu 
odpoczęliśmy przy ognisku i zjedliśmy kiełbaski.

Wszystkim bardzo podobała się ta wycieczka. Liczymy 
na więcej takich wyjazdów. Naszymi faworytami wśród 
zajęć był tarzan i małpi gaj. 

Marta Treder Id

Integracja klas pierwszych
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Noc w szkole

Z piątku 25 na sobotę 26 września w naszej szkole odbył 
się wieczorek integracyjny klasy l c. Miał on za zadanie 
zbliżyć do siebie członków naszej klasy. Byliśmy pod 
opieką naszej wychowawczyni pani Grażyny Węsiory, 
szkolnej pani psycholog Adriany Wójtowicz oraz trenera 
piłki nożnej pana Macieja Lewandowskiego, którzy 
dobrze się sprawdzili jako opiekunowie. Byli bardzo 
cierpliwi i zaangażowani. 

Na początku, gdy przyszliśmy do gimnazjum, wszyscy 
spotkaliśmy się na auli. Potem nadszedł czas na zakwa-
terowanie się w dwóch salach lekcyjnych. Udaliśmy się 
do pokoju nauczycielskiego, gdzie odbyły się zajęcia 
z panią psycholog i wychowawcą. Ze zniecierpliwieniem 
czekaliśmy na część sportową. Po ćwiczeniach zmęczeni 
udaliśmy się do sal. Nadszedł czas na seans filmowy. 
Oglądaliśmy film pt. ,,Agent XXL lll”. Po zakończeniu 
seansu wszyscy udali się do swoich łóżek. 

W sobotę rano około godziny ósmej wstaliśmy z rado-
ścią na śniadanie. Gdy już się najedliśmy i sprzątnęliśmy 
pokoje, udaliśmy się ponownie do pokoju nauczyciel-
skiego na zajęcia z panią psycholog. Potem raz jeszcze 
powędrowaliśmy na salę gimnastyczną. Po intensyw-
nym wysiłku fizycznym, który zapewnił nam pan 
Lewandowski, nastąpiło wykwaterowanie. Ten wieczo-
rek był niezapomniany! 

Chcielibyśmy go powtórzyć. Przede wszystkim towa-
rzyszyła nam dobra zabawa i mieliśmy świetną okazję 
na bliższe poznanie się. Dziękujemy wszystkim organi-
zatorom za ten wieczorek. 

Natalia Kitowska oraz Zuzanna Czapiewska Ic 

W Ogrodzie Zoologicznym

Klasy I h oraz I a pojechały 7 października 2015 r. na 
wycieczkę do zoo w Gdańsku Oliwie. Klasa Ih poszła do 
parku linowego, a następnie do zoo. W parku linowym 
były trzy trasy: łatwa, średnia i najtrudniejsza. Więk-
szość poszła na trasę średnią, tylko pięć osób – na 
najtrudniejszą. Następnie oglądaliśmy zwierzątka. Było 
śmiesznie, ponieważ chłopcy dawali im nowe nazwy . 
Kamil próbował dosiąść sztucznego żubra, ale mu się 
nie udało. Zrobił to Michał. Potem Kuba podszedł do 
lamy, która go opluła.

I a miała zajęcia edukacyjne, różne zawody. Następ-
nie obie klasy poszły do parku linowego.

Celina Klasa Ih
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Na zlocie
W dniach 25–27 września odbył się już 30 
Zlot PTTK. W tym roku zostaliśmy zapro-
szeni do Malborka. 

Pierwszego dnia mieliśmy ognisko 
z kiełbaskami i ciepłą grochówkę. W tym 
czasie Maciek Kuchta z Aleksandrem 
Skierką i pozostałymi uczestnikami 
z innych szkół poszli na marsz na orienta-
cję. Kiedy wszyscy już wrócili, odbył się 
konkurs piosenki. Nasz zespół składający 
się z czterech osób zaśpiewał dwie piosen-
ki dotyczące Malborka. Potem wszyscy 
wrócili do szkoły na nocleg.

Następnego dnia czekało nas dużo 
atrakcji. Po śniadaniu zabrano nas na 
wycieczkę po mieście. Wstąpiliśmy także do szkoły 
łacińskiej, gdzie znajduje się planetarium. Po obiedzie 
odbył się konkurs wiedzy o krzyżakach i konkurs 
krajoznawczy. Potem cała nasza grupa ,,Europodwórko” 
mogła się wykazać konkursie plastycznym. Wieczorem 
czekała nas niespodzianka. Wszyscy udaliśmy się 
ponownie do szkoły łacińskiej na film pt. ,,Krzyżacy”.

Ostatni dzień zlotu zaczęliśmy od mszy świętej. 
Potem razem z panią przewodnik powędrowaliśmy na 
zamek krzyżacki. Później odbyło się podsumowani zlotu 
i wręczenie nagród. Okazało się, że Maciek z Olkiem 
zajęli II miejsce w marszu, w piosence zajęliśmy  
III miejsce, a w konkursie plastycznym – I miejsce.

Podsumowując wszystkie konkurencje, nasza szkoła 
zajęła I miejsce wśród wszystkich gimnazjów. Razem 
z panią Andryskowską bardzo się cieszyliśmy z naszego 
pucharu.

Martyna Pobłocka IIIe
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Gra terenowa 
Niedawno nasza szkoła zorganizowała biegi na orienta-
cję. O godzinie 12.30 z panią Andryskowską na czele 
ruszyliśmy w drogę. Wszystkie osoby uczestniczące 
w zabawie dobrały się w pary. 

 Marsz na orientację to gra, która polega na szukaniu 
punktów zaznaczonych na mapie przy użyciu kompasu. 
Po wejściu do lasu pan Gackowski (organizator zabawy) 
wytłumaczył nam zasady gry. Wszyscy udaliśmy się 
w miejsce startu. Każda grupa startowała w innym 
czasie. Ja razem z koleżanką wyruszyłyśmy o 13.07. 
Drużyny posiadały własne nazwy. My wybrałyśmy 
nazwę ,,Drużyna X’’. Po piętnastu minutach lekko się 
zgubiłyśmy. Uratowały nas koleżanki, które przypadko-
wo znalazły się w pobliżu. Używając kompasu odnala-
złyśmy prawie wszystkie punkty. Podczas szukania 
jednego z nich okazało się, że czas się kończy. Zaczęły-
śmy szybko biec. Dotarłyśmy na metę z dobrym czasem, 
ale nie znalazłyśmy trzech punktów. Zajęłyśmy III 
miejsce. Na tym szkolnym marszu byłam już trzeci raz. 
Jest to świetna zabawa. Żałuję, że za rok nie wezmę 
w nim udziału. Mam jedynie nadzieję że nie był to mój 
ostatni bieg na orientację. Polecam wszystkim taką 
zabawę.

Kamila Młyńska IIIe

Lekcja w kinie
27 października klasy IIc i d wybrały się na wycieczkę 
do Gdańska. Na początku udaliśmy się na spacer po 
Starym Mieście. Zobaczyliśmy m.in. Teatr Szekspirow-
ski i przechodziliśmy nad Motławą. Następnie pojecha-
liśmy do kina. 

Najpierw uczestniczyliśmy w lekcji, której tematem 
był język filmu. Dowiedzieliśmy się się o rodzajach 
planów filmowych, oświetleniu, kolorze oraz kompozy-
cji kadru filmowego. Po zajęciach była krótka przerwa, 
po której z powrotem weszliśmy na salę.

Obejrzeliśmy film „Jumper” z 2008 roku w reżyserii 
Douga Limana. W rolach głównych wystąpili: Hayden 
Christensen, Jamie Bell, Rachel Bilson oraz Samuel L.
Jackson. Opowiada on historię młodego chłopaka, który 
odkrywa, że posiada zdolność teleportacji. Staje się 
bogaty dzięki temu, że może okradać banki. Musi 
jednak uciekać przed tymi, którzy chcą odebrać mu 
życie.

O godzinie 15.30 Wróciliśmy do Sierakowic. Wyciecz-
ka bardzo mi się podobała i wiele mnie nauczyła.

Joanna Cyman IId
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