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Wybory do Zarz¹du Samorz¹du Uczniowskiego
szefem. Gdy uczniowie skoñczyli g³osowaæ o 12.25,
zaczêliœmy podliczaæ g³osy. Niestety, wiele osób
by³o nieobecnych, du¿o g³osów tak¿e by³o niewa¿nych. Niektórzy zabawni dowcipnisie nie mogli
podejœæ do sprawy powa¿nie. A przecie¿ dobrze
wiemy, ¿e wybory w szkole maj¹ nas uczyæ, jak
bêdziemy postêpowaæ w ¿yciu doros³ym.
Gdy nadesz³a chwila og³oszenia wyników, wszyscy kandydaci byli bardzo zestresowani, niektórzy
udawali pewnych siebie, a innym trzês³y siê rêce.
Po us³yszeniu wyników Magda a¿ siê rozp³aka³a ze
szczêœcia. Damian siê cieszy³, Maciej równie¿. Ale
dla ka¿dego jest wyró¿nieniem to, ¿e reprezentowali swoj¹ klasê oraz bêd¹ uczestniczyæ w Zarz¹dzie
Samorz¹du.
Od pocz¹tku roku wszyscy z niecierpliwoœci¹
czekaliœmy na wybory. Przez ca³y tydzieñ trwa³a
kampania wyborcza. Kolorowe plakaty wisia³y
wszêdzie - od wielkiego w auli do ma³ych naklejek
o d³ugoœci 5cm. Ca³a szko³a wygl¹da³a zabawnie
i kolorowo. Odby³a siê konferencja prasowa, podczas
której mogliœmy lepiej poznaæ kandydatów i dowiedzieæ siê, co nowego chc¹ wprowadziæ do naszej
szko³y.
Od samego rana komisja wyborcza w sk³adzie:
Damian Blok, Agnieszka Andraszewicz, Martyna
Konkel, Koleta Krause, Dawid Hejden, Mateusz
Werpulewski,
Karolina M³yñska przygotowywa³a siê do wyborów. Wszystkie klasy przychodzi³y pojedynczo
i g³osowa³y. Atmosfera by³a bardzo sympatyczna.
Bardzo nas ciekawi³o, kto teraz bêdzie naszym

Tak, wiem
Teatr profilaktyczny im. Marka Kotañskiego z
Krakowa goœci³ w naszym gimnazjum 4 paŸdziernika. Klasy drugie
mia³y okazjê obejrzeæ
program
profilaktycznowychowawczy
zatytu³owany ,,Tak,
wiem’’. Przedstawienie
dotyczy³o problemu
narkomanii. Trwa³o
oko³o dwie godziny,
ale wiêkszoœæ widzów
by³a nim bardzo
zainteresowana.
Bohaterka - Monika
Maœluczyk grana
przez Katarzynê

NiedŸwiedŸ - Sza³ajko by³a m¹dr¹ dziewczyn¹ i
mia³a przed sob¹ interesuj¹c¹ przysz³oœæ. Wystarczy³a jednak ma³a impreza, aby zmarnowa³a sobie ¿ycie.
Pozna³a ch³opaka, który by³ dilerem narkotyków i
zachêci³ j¹ do brania. Jej ch³opak - Wojtek
Rozwadowski grany przez Rafa³a Sza³ajkê bardzo siê
o ni¹ martwi³, lecz ona go nie s³ucha³a. W koñcu
jednak musia³a
siê zacz¹æ
leczyæ. Re¿yserem spektaklu
by³ Tomasz
Kowalski. Wykorzystano w
nim muzykê
zespo³u Myslovitz, Marka
Grechuty
i Anawa oraz
DJ`s Company.
Po przedstawie2

Wyniki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Naszym przewodnicz¹cym zosta³ Maciej
Fularczyk, który otrzyma³ 134 g³osy.
Zastêpca przewodnicz¹cego - Magda
Ko³odziejczyk - 108 g³osów
Sekretarz - Damian Niklas - 85 g³osów.
oraz Szymon Mechliñski - 73 g³osy,
Mateusz Skrzypkowski - 62 g³osy, Kasia
Wroñska - 42 g³osy, Iza Labuda - 32 g³osy,
Dominika Malek - 32 g³osy, Wioleta Szynszecka - 25 g³osów.
Zwyciêzcom szczególnie gratulujemy
i czekamy na spe³nienie obietnic wyborczych.
Martyna Konkel II i

niu us³yszeliœmy interesuj¹c¹ prelekcjê psychologa
Bart³omieja Perczaka oraz policjanta Marka Szczotkowskiego.
Dowiedzieliœmy siê wiele na temat narkotyków.
Najbardziej zaskoczy³o nas, ¿e tylko 3-4% podejmuj¹cych leczenie wychodzi z na³ogu. To bardzo
ma³o. Zrozumieliœmy, ¿e przyczyna, dla której ludzie
siêgaj¹ po narkotyki jest tylko jedna - chc¹ tego.
Zaskoczy³a nas informacja o zanieczyszczaniu
narkotyków, co powoduje, ¿e mog¹ uzale¿niæ ju¿ od
pierwszego razu. Przekonuj¹ce by³y okreœlenia, jakimi
dilerzy nazywaj¹ swoich klientów. Chyba ju¿ nikt z
nas nie uwierzy, ¿e mog¹ traktowaæ ich inaczej ni¿
Ÿród³o zarobków. Dowiedzieliœmy siê, ¿e istniej¹ trzy
rodzaje uzale¿nienia: fizyczne, psychiczne i spo³eczne.
Podzia³ na narkotyki miêkkie i twarde jest myl¹cy i
nieprawdziwy.
Po obejrzeniu tego programu wszyscy z pewnoœci¹
wzbogaciliœmy swoj¹ wiedzê na temat tych
powa¿nych problemów i nikt z nas nie ma w¹tpliwoœci, jakie zagro¿enia niesie jedna niew³aœciwa decyzja.
Klaudia P³otka
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Pracusiowo kolorowo
Jest taki zwyczaj w naszym gimnazjum, ¿e pierwsze
klasy maj¹ otrzêsiny. My tak¿e musieliœmy siê im
podaæ w pi¹tek 13 paŸdziernika. Starsi koledzy
wymyœlili,¿eby ka¿da klasa przebra³a siê za przed-

stawicieli innego zawodu. My mieliœmy siê zaprezentowaæ jako ogrodnicy.
Gdy weszliœmy na salê i ustawiliœmy siê klasami, zaœpiewaliœmy nauczycielom ,,Sto lat’’, bo to
by³o ich œwiêto - Dzieñ Nauczyciela. Nastêpnie
ka¿da klasa zaprezentowa³a swoj¹ scenkê. Nasza
trochê siê nie uda³a, ale to nic: i tak by³o dobrze i
dostaliœmy dwa punkty. Potem by³y zawody sportowe i œpiewaliœmy nasz hymn. Wybrañcy z ka¿dej
pierwszej klasy musieli przejœæ przez ró¿ne próby.
Wszyscy wygl¹dali po tym jak ma³e potwory
i nikogo nie mo¿na by³o poznaæ, ale by³a superzabawa. Na koniec zaœpiewaliœmy hymn, z³o¿yliœmy przysiêgê, a czirliderki zatañczy³y. Po tym
wszystkim rozeszliœmy siê po klasach.
Paulina Drywa Ie
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Na otrzêsiny wszyscy niecierpliwie czekaliœmy. Byli
¿o³nierze, górnicy, raperzy, biznesmeni, cyrkowcy,
ogrodnicy, ratownicy, kucharze, naukowcy i inni.
Pokazy i piosenki okaza³y siê bardzo ciekawe. Nie
wszyscy mieli ochotê na œpiewanie wymyœlonego
przez naszych starszych kolegów hymnu, ale w
koñcu siê uda³o ich zadowoliæ. Piêæ osób z ka¿dej
klasy musia³o przejœæ przez: salon kosmetyczny,
zak³ad fryzjerski, stoisko ze zdrow¹ ¿ywnoœci¹, bar
mleczny oraz szko³ê. Wygl¹daliœmy kolorowo, ale
nikomu nie smakowa³y przek¹ski przygotowane
przez naszych ,,kucharzy’’. Najciekawsze z zawodów
sportowych okaza³o siê przeci¹ganie liny. Myœlê, ¿e
wiêkszoœæ uczniów by³a zadowolona z otrzêsin,
poniewa¿ by³o zabawnie.
Marta Sadowska Ie

My - ogrodnicy w³o¿yliœmy spodnie ogrodniczki i
s³omkowe kapelusze. Zaopatrzyliœmy siê tak¿e w
taczki pe³ne warzyw, którymi czêstowalismy komisjê. Nasze kole¿anki przebra³y siê na zielono i
wspólnie zaœpiewaliœmy piosenkê o ogórku. Bardzo
podoba³a mi siê ta uroczystoœæ, wszyscy siê doskonale bawili.
Wojciech Walkusz Ie
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Rzymianie i Grecy
w szkole
W tym roku, jak i w ubieg³ym, do naszej szko³y
zawitali bracia Kerin z Gniewu. W paŸdzierniku
w auli zaprezentowali nam siê ponownie.
Na pocz¹tku jeden z braci swoim donoœnym
g³osem przywita³ nas i wprowadzi³ w tematykê
i klimat epoki oraz pokaza³ jak wygl¹da³ strój
i uzbrojenie staro¿ytnego Rzymianina i Greka.
Wszyscy byliœmy pod wra¿eniem, ile to rycerz
musia³ znieœæ, ile ¿elaza musia³ na siebie w³o¿yæ.
Nasi koledzy mieli okazjê wypróbowaæ te wspania³e
zbroje. Dziwnym przypadkiem, który nas bawi³,
by³o to, ¿e jeden z braci, by zaprezentowaæ nam

Nad Bukowin¹
Z ca³¹ klas¹ na wyjechaliœmy na biwak do Skrzeszewa.
2 paŸdziernika o godzinie 9.30 byliœmy ju¿ na
miejscu. Kiedy wszyscy weszli, to zrobi³ siê straszny
ha³as. Domek jest drewniany, kryty strzech¹. W
œrodku ma niebieski sufit. Na koñcu znajduje siê
kuchnia, a obok ³azienka. Przed ni¹ s¹ schody
prowadz¹ce do góry. Tam mieszcz¹ siê pokoje, gdzie
w nocy spa³y dziewczyny, ch³opcy zaœ nocowali na
parterze. Po zakwaterowaniu postanowiliœmy iœæ na
spacer nad rzekê Bukowinê, która jest najd³u¿szym
dop³ywem £upawy. Bierze pocz¹tek w rejonie wsi
Gowidlino. W górnym odcinku przep³ywa przez
kilka jezior, m.in. Trzono i Kamienickie po³¹czone
szerokim rozlewem z Jeziorem Œwiêtym. Teren jest
tu bagnisty.
Kiedy zeszliœmy do wody, to okaza³o siê, ¿e
mostek by³ dziurawy i w dodatku siê chwia³. Kiedy
po nim sz³am, ba³am siê, ¿e spadnê. Kiedy nareszcie
wszyscy przeszli, to zaczêliœmy zbieraæ grzyby. A
wtedy Adam znalaz³
padalca i pan wzi¹³ go na
rêce, a Tomek zrobi³ mu
zdjêcie. Gdy szliœmy dalej,
z³apa³ nas deszcz, i
musieliœmy wracaæ.
Wszyscy przybiegliœmy
do domku, gdzie mogliœmy odpocz¹æ. Pod
wieczór by³a straszna
burza. Wszyscy opowiadali sobie straszne
historie. Po burzy
ch³opcy zrobili ognisko.
Nastêpnego dnia

obudziliœmy siê o godzinie 7.00 . Zaczê³yœmy g³oœno
rozmawiaæ, przez co obudzi³yœmy ch³opców. Po
œniadaniu oko³o 9.00 wyruszyliœmy na piesz¹
wycieczkê do Siemirowic. Szliœmy przez las w
którym mo¿na obserwowaæ megalit, znajduj¹cy siê w
lesie pomiêdzy Siemirowicami a Oskowem. Ma on
obecnie wymiary 18 x 4,5 x 2 m. Jego zadanie
polega³o na informowaniu przybyszy z kierunku
wschodniego, i¿ zbli¿aj¹ siê do terenów
zamieszka³ych przez inn¹ kulturê. Pochowani w tym
megalicie mieli zapewne strzec granic z zaœwiatów.
W rejonie Siemirowic znaleziono siekierki kamienne,
toporki i pojedyncze egzemplarze bi¿uterii z tej epoki,
tak¿e poza terenem megalitu.
Na miejscu mo¿na by³o zobaczyæ samolot wojskowy. Potem poszliœmy do sklepu na zakupy. Kto chcia³,
zwiedza³ kurhany, a reszta zosta³a nad jeziorem.
Zd¹¿yliœmy wróciæ przed 14.00 i zamówiliœmy sobie
pizzê. Gdy by³o ciemno, posz³am z kole¿ankami do
lasu. Ch³opcy, korzystaj¹c z okazji, postanowili nas
wystraszyæ, co sprawi³o im wielk¹ frajdê. Nastêpnego
dnia Tomek z³owi³ w pobliskim stawie ³adnego
szczupaka. Przed odjazdem trzeba by³o posprz¹taæ w
kuchni. O godzinie
15.40 wszyscy pojechali, a ja zosta³am z moimi
rodzicami.
Najzabawniejsza
sytuacja zdarzy³a siê,
kiedy graliœmy w pi³kê
no¿n¹. Przebieg³ wtedy
sp³oszony koñ i wszyscy
siê go wystraszyli. Myœlê
¿e wycieczka by³a
bardzo udana i dobrze
zorganizowana. Nigdy
siê nie nudziliœmy.
Monika M³yñska IIg 6

stroje na kimœ, pokazaæ, w jaki sposób
kiedyœ siê walczy³o lub strzela³o, trafia³ na
prawie samych Mateuszów. Dziewczyny
tak¿e mia³y okazjê siê wykazaæ. Aurelia
strzela³a z ³uku, inn¹ dziewczynê owijano
bia³ym p³ótnem. Na auli panowa³a radosna
atmosfera. Jeden z braci opowiada³ nam
ciekawe historie dotycz¹ce np. polowañ.
Na koniec pokazali nam, jak walczy siê
tymi wielkimi i ciê¿kimi mieczami,
a tak¿e w jaki sposób siê broniono, u¿ywaj¹c tarczy. Z pokazu byliœmy zadowoleni.
Z niecierpliwoœci¹ czekamy na nastêpny.
Martyna Konkel kl. II i

U bram Kaszub
W pi¹tek 6 paŸdziernika odby³a siê wycieczka do
Chojnic dla klas ucz¹cych siê jêzyka kaszubskiego:
Ia, IIa i IIId. Koszt przejazdu wynosi³ 16 z³otych.
Wyjechaliœmy sprzed szko³y o godzinie 9.00 .
Pierwszym miejscem, w którym siê zatrzymaliœmy,
by³o Leœno, gdzie obejrzeliœmy kamienne krêgi i
drewniany koœció³, ufundowany i zbudowany dla
Kaszubów przez górali.
Gdy dojechaliœmy do Chojnic, najpierw poszliœmy
coœ zjeœæ do Mc Donalda. PóŸniej przeszliœmy przez
Bramê Cz³uchowsk¹, a nastêpnie weszliœmy do
muzeum, które siê w niej znajduje. Spêdziliœmy tam
ponad godzinê, podziwiaj¹c nie tylko stare rzeczy,
ale tak¿e nowe obrazy mieszkanki Chojnic. W
muzeum wiele wiedzy przekaza³ nam przewodnik,
który opowiada³ bardzo interesuj¹co. Najstarszy
zabytek to gliniana misa, która ma dwa tysi¹ce lat.
Od Bramy Cz³uchowskiej poszliœmy na rynek
Chojnic. Tam podziwialiœmy piêkny, kolorowy

ratusz . Nastêpnie weszliœmy do koœcio³a pw. œw.
Jana. Jego wystrój by³ bardzo skromny, poniewa¿
w przesz³oœci mieœci³ siê tam zbór protestancki.
Dowiedzieliœmy siê, ¿e proboszczem jest tam ks.
Jacek Dawidowski, pochodz¹cy z Borzestowa.
PóŸniej odwiedziliœmy koœció³ jezuitów. Odznacza³ siê
on przepychem.

W Brusach obejrzeliœmy halowy koœció³ z dwiema
wie¿ami. Nastêpnie spotkaliœmy siê z twórc¹ ludowym- panem Józefem Che³mowskim. Obejrzeliœmy
wiele jego obrazów i rzeŸb, które nas zachwyci³y.
Do domu wróciliœmy ok.godz.18.00. Ca³a wycieczka trwa³a prawie 9 godzin. Przez ca³y czas pada³
deszcz, ale nikt nie narzeka³. Wa¿ne, ¿e by³o
ciekawie.
Monika Rec³aw kl. IIa
Justyna Neumiller kl. Ia
Weronika Kosza³ka kl. Ia
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