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W c z o ra j ,  1 5 

września, odbyła się de-

bata, której celem było 

przedstawienie kandyda-

tów do SU i ich propozy-

cji wyborczych. Uczest-

nicy spotkania zaprezen-

towali plany, które chcie-

liby zrealizować po obję-

ciu stanowiska przewod-

niczącego Samorządu 

Uczniowskiego naszego 

Gimnazjum. 

Uczniowie wraz z 

nauczycielami zebrali się 

w świetlicy szkolnej. De-

batę rozpoczęła Pani 

Dyrektor, informując nas 

o celu spotkania. Następ-

nie głos zabrała pani An-

na Trawka, która przed-

stawiła plan zebrania. 

Najpierw o swych zamia-

rach opowiedzieli nam 

kandydaci klasy trzeciej. 

Bartłomiej Pusz oraz 

Karol Sienkiewicz wspo-

mnieli między innymi  

o częstszych dyskote-

kach, wycieczkach, wy-

jazdach, np. na paintball 

oraz pomysłach na zaję-

cia pozalekcyjne. Po nich 

głos zabrała Karolina 

Stanio. Jej wypowiedź 

była najdłuższa. Mówiła 

o dniach tematycznych 

(dni z lat 50’, 60’, 70’, 

dzień koloru), nie obyło 

się również bez propozy-

cji, które miałyby na celu 

integrować uczniów na-

szego gimnazjum. Kolej-

ną kandydatką była Alek-

sandra Hadław. Jako 

pierwsza wspomniała  

o zwolnieniu z pytania 

dla osób uczestniczących 

w dyskotekach. Zapro-

ponowała również kilka 

dni tematycznych (dzień 

pizzy, czekolady, białych 

skarpetek). Chciałaby 

również przeprowadzić 

wybory na miss i mistera 

szkoły oraz najlepszego 

nauczyciela. 

Następnie zaprezentowa-
li się kandydaci z klasy 
drugiej: Wojciech Cwy-
nar i Agata Rydel. Woj-
tek obiecał między inny-
mi reaktywację szczęśli-
wego numerka oraz 
szko lne  rozg rywk i  
w Fifę. Z kolei Agata 
zaproponowała otrzęsiny 
dla klas pierwszych, 
pocztę walentynkową, 
grę miejską na terenie 
s z k o ł y  
i, podobnie jaki inni, dni 
tematyczne (m.in. dzień 
misia i dzień gier). 

Debata przed 

wyborami do Samorządu 

Uczniowskiego wpisała 

się na dobre do kalenda-

rza wydarzeń naszej 

szkoły.   

KS 
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Program wyborczy: 

- liczne dyskoteki, 

- wybory Miss i Mistera szkoły, 

- wybór najlepszego nauczy-

ciela szkoły, 

- codziennie szczęśliwy nu-

merek, 

- poczta walentynkowa, 

 

- otrzęsiny dla klas I, 

- dni tematyczne ( dzień misia, 

dzień gier, dzień przytulania, 

dzień na zielono, itp.), 

- wyjazdy na łyżwy, 

- rywalizacje międzyklasowe, 

- gra miejska na terenie szkoły. 

śpiocha, pizzy, czekolady, bia-

łych skarpetek, itp.), 

- noce filmowe, 

- częstsze dyskoteki, 

- wybory Miss i Mistera szkoły, 

- wybór najlepszego nauczycie-

Moje propozycje: 

- wznowienie szczęśliwego 

numerka, 

- loterie fantowe, 

- więcej wyjazdów szkolnych, 

- dni tematyczne (dzień misia, 

Agata Rydel, kl. II  
„Liczy się Twój głos!” 

Obietnice wyborcze: 

 

- częste dni sportu, 

- częstsze dyskoteki szkolne, 

- wyjazdy na wycieczki szkol-

ne. 

Wojciech Cwynar, kl. II  

Aleksandra Hadław, kl. III 
„Twój GŁOS może zmienić nasz wspólny LOS” 
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Obietnice wyborcze: 

- częste dyskoteki tematyczne, 

- dni tematyczne (dzień misia, 

dzień na zielono, dzień bez pyta-

nia, itp.), 

- wycieczki szkolne do ciekawych 

i ważnych miejsc historycznych, 

- częste dni sportu (dzień koszy-

kówki, piłki nożnej, siatkówki, 

szachów, itp.), 

 

 

- dodatkowe zajęcia z pierwszej pomocy,  

- organizowanie kabaretów,  

-szczęśliwy numerek, 

- zawody międzyklaso-

we,  

- organizowanie za-

baw typu  

,,Mam talent". 

 

Wrzesień… i jak co roku wracamy do szkoły. Dobrze, jeśli wszystko jest po staremu. Gorzej, gdy czekają nas 

nowe wyzwania, na przykład zmiana szkoły. Nasz reporter przeprowadził sondę wśród uczniów klasy pierw-

szej na temat pierwszych dni w gimnazjum. Oto jej wyniki: 

 

 Czuję się tutaj świetnie! Szkoła bardzo mi się podoba i nauczyciele też. 

 Czułam się zagubiona, ale wspierała mnie moja klasa. Jestem szczęśliwa, że chodzę do tej szkoły. Mam 

nadzieję, że szkołę będę miło wspominać. 

 W szkole czuję się super, jest extra. Jest lepiej niż w podstawówce, bo szkoła jest większa. Można się na-

wet schować, ale ogólnie jest spoko i nie żałuję, że  poszłam do tego gimnazjum. 

 Bardzo fajna jest ta szkoła, dobrzy są nauczyciele, wysoki poziom nauczania, miła klasa, bardzo mili kole-

dzy i miłe koleżanki, pomagają w potrzebie. 

 Spodobała mi się ta szkoła, poznałem wielu kolegów, koleżanki i nauczycieli.          KB 

Karolina Stanio, kl. III 
„Lepiej zaliczać się do niektórych niż do wszystkich”  

- więcej wycieczek 

szkolnych,  

- otwarci na propozy-

cje uczniów.  

Obietnice wyborcze: 

- częstsze dyskoteki, 

- szczęśliwy numerek, 

- ogniska, 

- dni sportu, 

Bartłomiej Pusz i Karol Sienkiewicz, kl. III 
„Obiecujemy to, co oni i jeszcze więcej”  

Szkoła (nie taka) straszna… 

Zebrali: KB, KS i JC 
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Opiekun: Elżbieta Kapuścińska 

Wszystkich chętnych zapraszamy do 

współpracy.  

Kontakt: Elżbieta Kapuścińska 

Gazetka szkolna Publicznego 
Gimnazjum w Wysokiej 

Wiadomości sportowe 

Do zobaczenia 

na stronie szkoły! 

Mecz Polska—Niemcy 

 

 Dnia 4 września 2015 roku 

polska reprezentacja piłki nożnej zmie-

rzyła się w eliminacjach do Euro 2016 

we Francji z Mistrzem Świata (jakim 

są Niemcy), na stadionie we Frankfur-

cie. Mecz był kapitalny, Polacy zagrali 

fenomenalnie. 

 Mogliśmy dostrzec młodą od-

radzającą się polską piłkę. Widowisko 

miało wiele fantastycznych momen-

tów: dużo strzałów, celnych podań  

(z naszej strony), pokaz sztuczek naj-

lepszych dryblerów świata, wymienię: 

Mario Gotzego, Roberta Lewandow-

skiego, Thomasa Mullera, i wiele in-

nych. Bramkarze także pokazali co 

potrafią. Łukasz Fabiański, mimo 

puszczonych bramek, udowodnił, że 

jest dobrym bramkarzem, pokazał nie-

samowity refleks i - oczywiście - swój 

znany, mocny chwyt. Natomiast  Ma-

nuel Neuer, najlepszy bramkarz świata, 

dał się zaskoczyć przez  nowego kole-

gę z klubu, Roberta Lewandowskiego. 

Neuer bronił bardzo dobrze, można 

nazwać go ostatnim obrońcą, pokonali 

najlepsi. Wszyscy udowodnili, że 

umieją grać na swoich pozycjach. 

Niemcy pokazali, że są bardzo groźni 

zwłaszcza na swoim terytorium. W 12 

min. padła bramka na 1:0 dla Niem-

ców,  później w 19 min. na 2:0, mimo 

takiego wyniku Polacy walczyli do 

końca z wielkim poświęceniem. Przed 

przerwą kapitan Biało-Czerwonych 

strzela gola główką z tak zwanego 

szczupaka. Po przerwie gra była nieco 

spowalniana przez rywali z zachodu. 

Ale w 82 min. bramkę zdobywa Mario 

Gotze. Niepilnowany, urwał się obroń-

com i ''dobija'' nas. Polska walczy dalej 

zawzięcie do samego końca. 

Gratulacje dla Biało-Czerwonych – 

tanio skóry nie sprzedali, zagrali feno-

menalnie. 

 

POLSKO, MOŻE NIE GRASZ JAK 

FC BARCELONA, REAL MA-

DRYT, CZY INNY SŁAWNY 

KLUB SPORTOWY, ALE  WŁO-

ŻYŁAŚ W TEN MECZ WIELE 

SERCA I ZA TO CI DZIĘKUJE-

MY!!!                  PK 

Mecz Polska—Gibraltar 

 
 W dniu 7 września 2015 

roku o godzinie 20:45 na Stadio-

nie Narodowym odbył się mecz 

piłki nożnej pomiędzy reprezenta-

cjami Polski i Gibraltaru. 

Gospodarze w składzie: Fabiań-

ski, Olkowski, Glik, Szukała, Ry-

bus, Błaszczykowski, Krycho-

wiak, Mączyński, Grosicki, Milik 

i Lewandowski byli zdecydowa-

nym faworytem tego spotkania. 

Już w 4 minucie wspaniałą sytu-

ację do zdobycia bramki miał  

Arkadiusz Milik, lecz jego strzał 

przeleciał daleko od prawego 

słupka bramki.  
 4 minuty później, po pięk-

nym dośrodkowaniu Roberta Le-

wandowskiego, przepięknym 

strzałem głową gola na 1:0 strzela 

Kamil Grosicki. Ten sam zawod-

nik w 16 minucie, po indywidual-

nej akcji pokonał bramkarza go-

ści, Pereza, po raz drugi w tym 

spotkaniu. 3 minuty później Le-

wandowski po asyście Mączyń-

skiego strzela na 3:0. W 29 minu-

cie Arek Milik oddał strzał na 

bramkę, jednak bramkarz był 

czujny i wysparował piłkę do bo-

ku. Na nasze szczęście piłka wró-

ciła do Milika, który zagrał ją do 

"Lewego", a ten strzelił swoją 

drugą bramkę. Pierwsza połowa 

skończyła się wynikiem 4:0. Go-

spodarze po przerwie wyszli  

z ambicjami na kolejne bramki.  

W 56 minucie świetny przechwyt 

zanotował Grzegorz Krychowiak. 

Od razu uruchomił Milika, który z 

krawędzi pola karnego strzelił w 

prawy dolny róg bramki i wpisał 

się na listę strzelców. Kilka minut 

później, a dokładnie w 59 minucie 

Robert Lewandowski był faulo-

wany w polu karnym i sędzia mu-

siał przyznać "jedenastkę" gospo-

darzom. Do rzutu karnego pod-

szedł Kuba Błaszczykowski. Ude-

rzył w lewy dolny róg bramki  

i zmienił wynik na 6:0.  
 Tuż po tej bramce przy-

szedł czas na zmiany w polskiej 

drużynie. Na boisko weszli Bar-

tosz Kapustka i Piotr Zieliński, 

zmieniając kolejno Błaszczy-

kowskiego i Lewandowskiego. 

W 72 minucie piękną asystę do 

Milika zanotował Kamil Grosic-

ki. Arek pokonał bramkarza po 

raz drugi w tym meczu. Prak-

tycznie kopię tej akcji mieliśmy 

minutę później, kiedy debiutują-

cy w kadrze narodowej Kapust-

ka pięknym wślizgiem umieścił 

piłkę w bramce. Kto asystował? 

Wspaniale dziś grający Kamil 

Grosicki. Była to jego  druga 

asysta. W 86 minucie na boisku 

pojawił się Sebastian Mila zmie-

niając Pawła Olkowskiego. Mi-

nutę później Gibraltarczycy 

strzelili honorową bramkę. Jej 

strzelcem Jake Gosling.  
 Mecz skończył się wy-

nikiem 8:1, a reprezentanci Pol-

ski wrócili do swoich domów  

w szampańskich nastrojach. 

   WC 


