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”Być albo nie być …”
oto jest debata
Dnia piątego stycznia na drugiej godzinie lekcyjnej
odbyła się pierwsza debata w naszej szkole. Debata
dotyczyła jednego stanowiska Samorządu Szkolnego,
a dokładniej przewodniczącego Jana Zielaskiewicza.
On, jak i jego przeciwnik Kamil Ubysz przedstawili
argumenty za i przeciw obecnemu przewodniczącemu.
Po
zakończonej
debacie
sędziowie
zagłosowali
jednogłośnie, że Jan Zielaskiewicz zostaje na stanowisku
przewodniczącego.

Stronnictwa Debaty
Jan Zielaskiewicz

Kamil Ubysz

WYWIADY
Wywiad z Jankiem
Jaka była twoja reakcja na to, że Kamil zbiera podpisy?
Na pewno byłem na początku trochę zaskoczony, gdy dowiedziałem się tego, jak już
mówiłem na debacie nieoficjalnie trochę pokątnie. Ale cieszę się, że doszło do tej
debaty. Powiedziane tam zostało wiele bardzo istotnych rzeczy. Ogólnie debata
podoba mi się jako sposób rozwiązywania wszelkich niejasności, czy problemów.
Dlaczego w twoim stronnictwie były same dziewczyny?
(Nie wie, jak odpowiedzieć na to pytanie…) Na zebranie mojego stronnictwa przyszedł
tylko jeden chłopak, więc wybór miałem ograniczony.
Co sądzisz o przygotowaniu Kamila do debaty?
Ciężko powiedzieć, na pewno nie miał jasno przygotowanych pytań tylko bardziej
improwizował, ale też trzeba mu przyznać, że tylko on się odzywał, pozostałe osoby
z jego stronnictwa milczały przez większą część.
Czy jako nowy-stary przewodniczący zamierzasz coś zmienić?
Na pewno ta sytuacja zwróciła moją uwagę na to, że są osoby nie zadowolone, więc
będę starał się robić więcej.
Dziękuje za rozmowę.

Wywiad z Kamilem
Jak uczniowie reagowali na twój protest?
Reagowali oni różnie na moje podpisy. Dużo osób popierało, a inni mówili: Po co ty to
robisz? Jasiu jest najlepszy!
Dlaczego wybrałeś stronnictwo, które się nie udzielało?
Niestety miałem jednego kolegę, który postanowił uciec najprawdopodobniej ze stresu.
Drugi kolega też zrezygnował w ostatniej chwili z udziału z nami.
Czy mieliście inne zarzuty wobec Jana niż te, że nie spełnia obietnic?
Były inne, lecz gdy byłem przed debatą i spokojnie sobie powtarzałem nagle zbiegła się
cała szkoła i taki stres mnie dopadł, że połowę zapomniałem. Było np. to, że kradnie
pomysły… rok temu ukradł pomysł dziewczynie, która już nie chodzi do naszej szkoły,
ale też startowała w wyborach.
Gdyby Jan przegrał, kto byłby waszym kandydatem na przewodniczącego?
Ja na pewno bym nim nie był, ale najprawdopodobniej wystawilibyśmy Mikołaja
Gardysiaka jako naszego przedstawiciela.
Jaka była twoja reakcja na wygraną Jana?
W sumie spodziewałem się tego, bo wiedziałem, że z takimi ludźmi to ja nie wiem czy
to wygram…
Dziękuje za rozmowę.

Co sądzą sędziowie?
Wypowiedzi kilku sędziów
Alicja Guzowska IIIB
Co sądzisz o stronnictwie Jana, a co o Kamila?
Jan wypowiadała się bardzo mądrze, wstawał za każdym razem gdy mówił, to jest
bardzo duży plus. Kamil i jego stronnictwo nie byli przygotowani a Jan miał wszystko
rozpisane i miał dziewczyny, a one były dobrze przygotowane.

Kuba Frątczak VIA
Co sądzisz o stronnictwie Jana, a co o Kamila?
Jan był dobrze przygotowany, Kamil też tylko, że on z tą listą trochę przesadził oraz
przyznał, że niektóre podpisy były wymuszone.

Marika Sztuka IIB
Co sądzisz o stronnictwie Jana, a co o Kamila?
O Jana to, że wszystko spełnił i miał dobre argumenty. Kamil źle zrobił z tą listą, gdyż
nie poinformował o niej wszystkich. Większość o niej nie wiedziała.

Wpadki podczas wywiadów

1.Czy myślisz ,że zachowanie Kamila było wywołane stresem? -że
co było?
2.Co skłoniło cię do poparcia akurat na Jaśka?
-Yyyy...No ogólnie wypowiadał się strasznie mądrze i ...nie
umiem wypowiedzieć się. A będzie ktoś to słuchać?
3.Co sądzisz o obu stronnictwach ? - A co to stronnictwo?
4. Co sądzisz o stronnictwie Jaśka i Kamila? -No...w sumie
nie wiem co mam sądzić.
5.Co ja powiem,co ja powiem!
6.Dlaczego w twoim stronnictwie były same dziewczyny?Yyyy...Nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie […]
7. Co skłoniło Cię do tego, jak przygotowany był Kamil?
-Y... Że co uważam na tym...
-Tak... O tym przygotowaniu...
8. […] Nie do końca... Nie do końca.. Z... Poczekaj chwilę...
9. Dowiesz się teraz. -No.
10. -To się nagrywa?
-Tak!
-Weź jeszcze raz.
11. […] To wszystko

Ogłoszenia:

Zdjęcia z wycieczek oraz krótkie opisy prosimy wysyłać na
pocztę gazetki szkolnej (gazetkazs8wl@wp.pl)

Na styczeń:
1. Wprowadzenie zmian w regulaminie samorządu
2.Kartki na Dzień Babci i Dzień Dziadka (każda klasa
przekazuje jedną kartkę pani Kozińskiej do dnia 17 stycznia)

3.Wywiadówka 17.01
4. 29.01.2018-wystawianie ocen

Kącik Literacki

Krzyżówka

1.
Ustrój polityczny sprawowany przez lud.
2. Debata miała zadanie dydaktyczno-...
3. … mózgów. Zjawisko pogodowe występujące w mózgu:)
4. Fakty lub okoliczności przytoczone na potwierdzenie lub
analizy tezy. Są potrzebne, aby wygrać debatę:)
5. Sztuka rządzenia państwem.
6. Odwołanie ze stanowiska.
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Roksana Politowska VIIa
Ania Zielińska VIb
Marta Zielaskiewicz VIb
Maja Politowska VIb
Daria Matera VIIa
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