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Słowo wstępne
Witamy Was, Drodzy Czytelnicy, w kolejnym numerze gazetki szkolnej. Jak zawsze
przygotowaliśmy dla Was mnóstwo artykułów - na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
Warto zajrzeć do:
 Cyklu Black&White - gdzie rozważamy, jaka wersja książki jest lepsza: elektroniczna czy może
papierowa?
 Genezy fantastyki - wszyscy znamy i lubimy, ale czy wiemy, skąd pochodzi ten gatunek
powieści?
 Wielu recenzji: filmu CAPTAIN FANTASTIC, płyty I SEE YOU;
 Przeglądu kilku pozycji książkowych;
 Reportażu z VIII Konwentu Fantastyki Fantasmagoria;
 Interesujących wywiadów.

Mamy nadzieję, że w tym numerze rozbudzimy w Was miłość do czytania wszelkiego rodzaju
literatury, nie tyko fantastyki, która jest tematem przewodnim tego wydania gazetki.

Redakcja

Black&White
Dzisiejszy świat jest atakowany przez mnóstwo nowinek technicznych. Zastępują one
przedmioty codziennego użytku. Kiedyś ludzie potrafili przeżyć dzień bez telefonu, bo trudno by
było tachać ze sobą budkę telefoniczną w torebce. Tak więc zwykły zegarek z kukułką stopniowo
został zastąpiony przez nowoczesne smartwatche, gliniane tabliczki stopniowo ewoluowały
i przekształcały się w bardzo dobrze znany papier, a książki w ładnej okładce tracą dziś na
znaczeniu przez popularne coraz bardziej e-booki.
Może jednak nie wszystkie z tych nowoczesnych urządzeń są dobre? Nic nie jest idealne.
Gdzieś musi być haczyk, defekt. Może postęp technologiczny w pewnych kwestiach jest
niepotrzebny, zbędny?
Weźmy takie czytniki e-booków. Niby to małe, podręczne, wygodnie się trzyma, można
zapisać mnóstwo książek i nosić je zawsze przy sobie. Ale prawda jest taka, że to kolejny sprytny
patent na wyciągnięcie pieniędzy z potencjalnych kupców. Firmy są jak pijawki, które tylko czekają na
niczego nieświadomych konsumentów, by wcisnąć im marny produkt z ustawioną recenzją i fałszywą
ilością gwiazdek.
Zresztą, jak powszechnie wiadomo, nawet niesamowicie ulepszony, dopracowany
i nowoczesny e-book nie zastąpi nam tej znajomej, pachnącej kurzem
książki.
Ta zwykła, papierowa książka, która towarzyszy nam już od
pokoleń, jest niezastąpiona. Wręcz bestialstwem jest próba
wprowadzenia nowości technologicznych zamiast niej. Ok, może nie
jest ona lekka i nie lśni metalicznym blaskiem, ale za to ładnie
wygląda na półce. Leżą sobie one ułożone w równych stosikach lub
jedna koło drugiej, jak kto woli. Teraz ktoś powie: „Jeśli dalej będę
kupować papierowe książki, zabraknie mi miejsca na półkach”. Otóż
prawda jest taka, że nie może być za dużo książek tylko za mało
półek.
Zresztą papierowe książki wbrew pozorom są dużo bardziej praktyczne niż e-booki. Nigdy nie
trzeba jej ładować. Nie musimy pamiętać, żeby zabrać ładowarkę, później nie musimy biegać jak
opętani w poszukiwaniu kontaktu albo wariować, gdy takowego nie znajdziemy. Po prostu otwieramy
książkę na dowolnej stronie i czytamy.
Inną kwestią jest to, że książka nie zniszczy nam wzroku. Teraz znowu ktoś powie, że e- booki
są odpowiednio przystosowane, że mają kolor papieru, odpowiednią jasność ekranu, itd. To wszystko
to jedna wielka bzdura. Sztuczne światło ekranu wysusza nasze oczy, co prowadzi do drobnych
dolegliwość z nimi i swego rodzaju dyskomfortu.
A jeśli chodzi o to, że książka jest mało
poręczna, to prawda jest taka, że e-book jest
podobnych rozmiarów tylko trochę cieńszy. Jeśli
natomiast brać pod uwagę ilość pamięci, to i tak nikt
nie czyta jednocześnie 50 książek, wiec po co je mieć
przy sobie?
Zresztą, za ściąganie książek na czytnik trzeba
płacić w odróżnieniu od bibliotek, gdzie się idzie,
wypożycza książkę, czyta i oddaje bez jakichkolwiek

kosztów. W sumie w tym momencie warto wspomnieć o naszej szkolnej bibliotece, która jest bardzo
dobrze zaopatrzona we wszelkiego rodzaju ciekawe książki dla gimnazjalistów, więc gorąco zachęcam
do wstąpienia tam chociaż na krótką chwilę i zapoznania się z bogatym księgozbiorem.
Na zakończenie powiem tylko, że papierowa książka pozwala nam na dużo lepsze zagłębienie
się w treść czytanego przez nas tekstu. Sprawia wrażenie znajomej i domowej. Kojarzy się z czymś
miłym. E-book to natomiast kawałek zimnego żelastwa oprawionego w szkło hartowane. Dlatego
chociażby pod tym względem książki są duuuużo lepsze niż jakieś tam e-booki.

Iza

Black&White
Najpopularniejszy na świecie polski pisarz, czyli Stanisław Lem, w swojej powieści z 1961
pod tytułem Powrót z gwiazd pisał tak: "Książki to były kryształki z utrwaloną treścią. Czytać można
je było przy pomocy optonu. Był nawet podobny do książki, ale o jednej, jedynej stronicy między
okładkami. Za dotknięciem pojawiały się na niej kolejne karty tekstu". 50 lat później wizja autora
stała się prawdą, wraz z popularyzacją e-booków, czyli literatury dystrybuowanej w formie
elektronicznej. Taki sposób wydawania książek spotyka się z wieloma kontrowersjami ze strony
konserwatywnych czytelników, którzy wśród swoich argumentów umieszczają takie zarzuty, jak
"brak klimatu i zapachu papieru" czy "męczenie oczu". Wydaje mi się jednak, że prawda jest inna.
Po pierwsze – ludzie, move on! Jeśli do cieszenia się dobrą książką
potrzebujecie szeleszczenia kartek, to raczej powinniście zmienić hobby albo
czytać lepsze dzieła, bo to tak jakbyście odmawiali oglądania filmów
gdziekolwiek indziej niż w kinie, bo "tylko tam jest klimat". Tak jak mówię dobre książki nie tracą na jakości, jeśli są czytane na czytniku. To tylko Wasze
uprzedzenia.
Po drugie – i tak wszyscy spędzamy dziesiątki godzin tygodniowo,
gapiąc się w telefony, komputery i telewizory, więc uwierzcie mi –
dodatkowe kilka na czytniku nie zrobi Wam większej różnicy. Zresztą,
czytanie książek papierowych też nie jest najlepsze dla wzroku – pod tym
względem najlepsze są... audiobooki.
Po trzecie - jeśli załatwimy sobie dobry czytnik, to jesteśmy ustawieni. Wszystko zależy od tego, czy
takie urządzonko dobrze nam pasuje do rąk. Większość z nich jest o wiele wygodniejsza od
tradycyjnych książek, bo nie musimy przytrzymywać sobie kolanami albo małym palcem od ręki
przeczytanych już stronic (wiem, że wszyscy
maniacy książek znają taką sytuację), a poza tym
czytniki są lżejsze. Nie męczymy się więc, tylko
relaksujemy z wygodnym e-bookiem. A że pod
względem wygody w podróży elektroniczne
wydania książek z łatwością biją te kieszonkowe,
to chyba już nikt nie będzie się kłócił.
Podsumowując - myślę, że po
przeczytaniu tego tekstu wiele osób zgodzi się

z moim stwierdzeniem, że książki w formie elektronicznej są o wiele wygodniejsze i łatwiejsze w
użytkowaniu od tych papierowych. Biorąc pod uwagę, że czytniki wcale nie są już takie drogie,
uważam, że każdy powinien teraz jak najszybciej sobie taki załatwić.

Michał

GENEZA FANTASTYKI
Wielu z nas nie wyobraża sobie świata literatury bez fantastyki. Jest to gatunek trafiający
szczególnie do młodzieży i obejmujący naprawdę liczne rodzaje książek. Jakie były jego początki?
Dzisiejsza fantastyka ma swoje źródło przede wszystkim w mitach, czerpie z nich zarówno
postacie, jak i miejsca, wydarzenia. Typowe dla gatunku fantasy stworzenia, tj. centaury, rusałki, elfy,
są zainspirowane mitologią grecką. Przez lata jednak fantastyka zatraciła to, co dla mitów było
najważniejsze - nie służy już wyjaśnianiu zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie. Więc
czemu?
W romantyzmie motywy fantastyczne miały na celu pokazać, że jest coś więcej poza
przyziemnością, nauką i racjonalnym podejściem do życia. Były sposobem na wyrażenie duchowości,
sfery uczuciowej.
Współczesne fantasy zaczęło się kształtować na przełomie XIX i XX wieku, wczesne książki
tego gatunku były przeznaczone dla najmłodszych - między innymi "Piotruś Pan" czy "Czarnoksiężnik
z krainy Oz". Fantastyka dziecięca była łatwiej akceptowana niż ta dla dorosłych, dlatego twórcy
często ukrywali prawdziwe przeznaczenie swoich książek pod przykrywką literatury dla dzieci.
Fantasy zyskiwało coraz większą popularność, głównie dzięki "Władcy Pierścieni" J.R.R.
Tolkiena, a w latach 60. "Opowieściom z Narnii" C.S. Lewisa. W 1975 roku zebrał się pierwszy
Międzynarodowy Konwent Fantasy, gdzie przyznano pierwsze nagrody literackie w tej dziedzinie.
Poczytność fantastyki w naszych czasach jest ogromna. Sięgają po nią zarówno dzieci,
nastolatkowie jak i dorośli. Nawet zagorzali przeciwnicy muszą przyznać, że fantasy odniosło
niebywały sukces i pod względem popularności znacznie przewyższa "ambitniejszą" literaturę. I
chociaż fantastyce zarzuca się, że jest jedynie rozrywką, często niesie ze sobą wiele prawd o naturze
człowieka. Możliwe zatem, że powodzenie fantasy nie jest śmiercią dla czytelnictwa, ale najlepszym,
co mogło się zdarzyć.

Natalia

RECENZJA FILMU „CAPTAIN FANTASTIC”
Wielu marzy o ucieczce od rzeczywistości. Zastanów się, Czytelniku – czyż nie byłoby
wspaniale uciec po prostu w jakąś dzicz, ukryć się przed ludźmi, zacząć prowadzić życie pustelnika chociaż na jeden tydzień? Niejeden z Was odpowie, że taki pomysł nie brzmi źle. Nominowany do
Oscara komediodramat CaptainFantastic (w reżyserii Matta Rossa – aktora znanego z filmów
American Psycho i 12 małp oraz seriali American Horror Story i Dolina Krzemowa) pokazuje, jak
poświęcenie takiemu stylowi życia może być zgubne w skutkach.
Głównym bohaterem filmu jest Ben (Viggo Mortensen, czyli Aragorn z Władcy pierścieni) głowa ekscentrycznej rodziny Cashów mieszkającej w lesie. Wraz ze swoją żoną Leslie wychowuje
sześcioro dzieci z dala od cywilizacji. Zamiast
gwiazdki obchodzą dzień Noama Chomsky’ego,
ograniczają wykorzystanie technologii i uczą, m.in.,
polowania na zwierzęta, skomplikowanych filozofii i
krytycznego myślenia. Pewnego dnia Leslie
popełnia samobójstwo, a jej rodzina wyrusza w
podróż, by spełnić jej ostatnie życzenie - kremację.
Film w dość ciekawy sposób przedstawia
jeden z większych błędów, jaki popełniają rodzice –
narzucanie swoich przekonań i ideologii dzieciom.
Idąc w zaparte, ignorując wszystkich wokół, bardziej
skupiając się na tym, by ich dzieci były inteligentne
niż żeby kochały i czuły się kochane. Poza tym
świetnie przedstawia starcie dwóch światów, np.
w scenie, w której najstarszy syn Casha wyznaje
swoją miłość nowopoznanej dziewczynie.
Warto pochwalić film za swój obiektywizm
– przedstawia wiele poglądów politycznych, ale
wszystkie są zaprezentowane z każdej możliwej
strony. Mamy więc dzikich anarchistów,
zagorzałego konserwatystę, typową lewicową rodzinę z amerykańskich przedmieść, itp., itd.
W dodatku świetne zdjęcia i rewelacyjna gra aktorska całej rodziny - zarówno nominowanego
do Oscara Mortensena, jak i aktorów dziecięcych składają się na porządną warstwę techniczną filmu,
która dokłada się do bardzo ciekawej i oryginalnej historii. Warto zobaczyć i przemyśleć.

Michał

RECENZJA PŁYTY - THE XX – I SEE YOU
The xx przez wielu krytyków muzycznych uznawani są za najważniejszy brytyjski zespół
ostatnich lat. Debiutując mistrzowskim albumem xx w 2009 roku kapela - złożona z wokalistki
Romy Croft, basisty Olivera Sima (który śpiewa w sumie mniej więcej tyle samo co Romy) i
DJaJamiego "XXa" Smitha - zatrzęsła światem indiepopu. 8 lat później zespół powraca ze swoją
trzecią już płytą - I SeeYou.
Album zaczyna się niepozornym utworem Dangerous, który z jednej strony brzmi trochę jak
typowa mieszanka popu z r&b, jakie słyszy się w radiu. Na szczęście Jamie XX dba o to, by warstwa
instrumentalna wypadła niepozornie, a tekst jest bardzo oryginalny i przykuwający uwagę. Say
Something Loving to z kolei spokojna kompozycja skąpana w cichych, klimatycznych dźwiękach
syntezatorów. Na bardzo duże uznanie zasługuje Lips - wykorzystująca fragmenty z utworu Just
Davida Langa (który sam w sobie jest niesamowitym 12-minutowym, muzycznym eposem
wykorzystanym w soundtracku do filmu Młodość), piosenka wpada w ucho, jest rytmiczna i
zmysłowa.
A Violent Noise przywodzi na myśl tropikalne klimaty, ale nie jest już tak kreatywne jak jego
poprzednicy, popadając w schematy przywodzące na myśl popowe ballady Eda Sheerana. Lepsze od
niego jest Performance, które mimo że też nie jest jakieś wybitne, to dostarcza emocji, tym razem
tych bardziej melancholijnych. Bardzo spodobał mi się utwór Replica z bitem przypominającym
dzwonek iPhone'a, a mimo tego tworzy coś ciekawego, wykorzystując mgliste wokale i efekt echa.
Brave For Youto też ballada, ale brzmi poprawnie, wykorzystując śliczny głos Romy i plumkającą
gitarę w tle.
Wydane jako singiel On Hold zaczyna się jak utwór Mariah Carey, ale szybko przeradza się w
energiczny, taneczny utwór z pogranicza popu, soulu i EDM. I Dare You to bezpieczna pioseneczka,
służąca jedynie jako zapychacz, ale mimo tego niedrażniąca. Po prostu... jest. Album zamyka Test Me,
które stanowi trochę powrót do korzeni The xx z długim instrumentalem wypełnionym dziwnymi
dźwiękami nieznanego pochodzenia.
Czy warto zapoznać się z albumem I See You? Zdecydowanie mam mieszane uczucia. Z jednej
strony są na nim bardzo dobre piosenki (Dangerous, Lips, Replica i On Hold), ale z drugiej – jest zbyt
powolny. Przydałoby mi się tu coś z pazurem, coś głośnego, wykorzystującego cały potencjał zespołu,
tak jak Crystalised albo nawet Intro z debiutanckiej płyty najbliżej tego tytułu jest tutaj On Hold. Jeśli jest to Wasze
pierwsze spotkanie z The xx, to zacznijcie słuchać ich od
czegoś innego. Ten album jest poprawny, ale nie wychodzi
poza
żadne
granice,
co
dla
niespełna
czterdziestominutowej płyty bywa wyrokiem śmierci.
Dodam jeszcze, że The xx wystąpią w tym roku na
Openerze i mimo mojej nie do końca pozytywnej recenzji
na pewno warto byłoby wybrać się na ich koncert
Michał

,,Gdybyśmy nie przeciwstawiali się Gogom, przekarmiliby nas tłustymi pulpetami wiadomości,
doprowadzili do utraty kondycji fizycznej i ogólnego charłactwa, co w konsekwencji obróciłoby się
przeciw samym nieumiarkowanym i zachłannym Gogom. Na szczęście od wieków dzielna młodzież
przeciwstawia nieumiarkowanym Gogom swoją własną tendencję…”
E. Niziurski ,,Sposób na Alcybiadesa”

Tak, to prawda- młodzież ma tendencje do sprzeciwiania się Gogom. Jedni z nas uprawiają
różne dyscypliny sportowe, inni doskonalą swoje umiejętności wokalne czy instrumentalne. A
jeszcze inni czytają, dlatego w tym numerze prezentuję Wam kilka pozycji fantasy.
Słyszysz hasła: labirynt, więzień, pełna akcji i napięcia powieść. Oczywiście, nie mogłaś/eś nie
słyszeć o ,,Więźniu Labiryntu” pióra Jamesa Dashnera. Oto nastoletni Thomas budzi się windzie,
a jedyną rzeczą, jaką będzie pamiętał, to własne imię. Niedługo spotyka innych chłopców - podobnie
jak nasz bohater nie wiedzą, jak ani dlaczego znaleźli się w Strefie - miejscu, otwartej przestrzeni,
środku ogromnego i budzącego grozę Labiryntu. Dopiero gdy dołącza do nich pierwsza dziewczyna,
Thomas ma poczucie, że są blisko rozwiązania zagadki Labiryntu i kto
wie, może odnajdą wyjście?
Jaki jest Twój ulubiony napój? Lemoniada, coca cola,
oranżada, kawa czy herbata? A co powiesz na ,,Herbatę szczęścia”pierwszą powieść z serii ,,Blask Corredo”? Jest to pozycja lekka,
przyjemna i -stety czy niestety, z wątkiem romantycznym. Ale, co
trzeba napisać, pisana jest bogatym i barwnym językiem, ponieważ
zarówno Szklarka - główna bohaterka - jak i autorka, Agnieszka
Grzelak, uwielbiają malować. Nasza bohaterka dostaje zlecenie
namalowania rośliny, której nikt nie widział i nigdy
o niej nie słyszał. Szklarka wyrusza do
miejsca, którego nienawidzi i do którego
nigdy nie chciała powrócić. Tam dopiero odkrywa, że tak naprawdę nie
jest zwyczajną mieszkanką Wyspy Sierot. A z listów od hrabiego Seduna
dowie się, że nic nie jest takie, jakie się wydaje…

Nie ma chyba osoby, która nie słyszałaby o Stephenie Meyer
i jej bestsellerowej sadze o wdzięcznym tytule ,,Zmierzch”. Uspokajam
fanów wilkołaka, ta pozycja nie jest kontynuacją historii o szczęśliwie
zakochanej parze (śmiertelniczka i wampir). Proponuję niezwiązaną z
cyklem książkę ,,Intruz”. Nie ma jeszcze tylu zwolenników, co ,,Zmierzch”, ale zasłużyła na uznanie
czytelników. Świat opanował nieznany wróg, co oznacza, że w ludzkie ciała i umysły wchodzą ,,obcy’’
i wiodą w nich normalne, spokojne, niczym niezmącone życie. Dotąd ,,niezainfekowana” Melanie
trafia
jednak
w
ręce
wroga,
a do jej ciała zostaje wprowadzona dusza o wdzięcznym imieniu Wagabunda. Obcy poszukuje
informacji o innych rebeliantach, tymczasem dziewczyna podrzuca mu wspomnienia ukochanego…

Jeśli wzięliście udział w konkursie organizowanym przez
Panie Bibliotekarki, mogliście spotkać się z Ransomem Riggsem
i jego książką ,,Osobliwy dom Pani Peregrine”. Nadeszła więc kolej
na drugi tom - nareszcie… Jacob Portman i jego towarzysze
wyruszyli do Londynu, licząc na pomoc w przemianie Pani Peregrine
z ptaka w ludzką postać. Jednakże ten świat jest ogarnięty wojną, a
czasem
nawet
nam,
współczesnym, wydaje się, że
zwariował. ,,Miasto cieni” ze
swoją wciągającą i intrygującą
fabułą, a także z niepublikowanymi zdjęciami, tworzy naprawdę
wciągająca aurę.

Któż z nas nie marzył nigdy o tym, by zostać astronautą,
w niektórych przypadkach także kosmitą ? Dalekie loty w
kosmos, rozmowy z obcymi, odkrycie nowych planet albo
zwiedzanie tych dobrze znanych… A co by się stało, gdyby straszna
burza piaskowa popsuła Twoją ekspedycję zgłębiającą zakątki
Marsa? A co gorsza, załoga przekonana o Twojej śmierci ewakuowałaby się? Rozpocząłbyś trudną
walkę o życie czy od razu poddał się? Mark Watney, bohater ,,Marsjanina”, podjął walkę. Chcesz
wiedzieć czy wygrał? Sięgnij po książkę i czytaj, czytaj, i czytaj…

Zadam Tobie bardzo ważne pytanie: przywiązujesz dużą
wagę do snów? Jeśli tak, to szybko przeczytaj ,,Silver, pierwszą
księgę snów’’. Napisana przez Niemkę, Kerstin Gier, znaną też
z ,,Trylogii czasu’’ - może wciągać. Liv po przeprowadzce do
Londynu miewa coraz dziwniejsze sny. Zaciekawia ją pojawiający
się sen o czterech chłopakach z nowej szkoły, którzy, o dziwo,
wiedzą więcej niż ona… Tajemnice,
niania z tasakiem w schowku na miotły,
czterech przystojnych chłopaków,
jedna dziewczyna - oj, będzie się
działo…

WSZYSTKIE pozycje dostępne w szkolnej bibliotece.

Julia

Jak żyć?
Każdy ma swoje hobby. Jeden łowi ryby, drugi skręca w garażu nowy model, np. roweru,
jeszcze ktoś kocha gotować, a inny bez biegania za piłką nie widzi świata. Dlaczego więc młodzież
tak chętnie uczestnicząca w różnych akcjach nie chce czytać? Może nie potrafi? Może nie chce?
Może jest zmęczona? Może nie lubi?
Czytanie może być świetną odskocznią od szarej i zwyczajnie nudnej codzienności. Bierzesz
jedną książkę i bach… jesteś rycerzem, następną… teraz wyruszasz w podróż pełną niebezpieczeństw i
przygód, trzecią…. Trach, rozpaczasz z główną bohaterką, którą to porzucił zabójczo przystojny
chłopak. Nagle możesz być naprawdę inną, równie niezwykłą osobą.
Co jeszcze daje czytanie książek, pochłanianie lektur,
pożeranie różnych pozycji? Proszę. Oto kilka przykładów,
dlaczego warto czytać:
 Poprawiasz swój język; nagle się okazuje, że znasz pięć
synonimów słowa ,,wędrówka”- cud, prawda?

 Z łatwością budujesz zdania, są dłuższe i bogate
w przymiotniki, przysłówki;

 Łatwiej przychodzi Tobie pisanie prac, nagle znajdujesz nowe przykłady, pisząc rozprawkę,
opisujesz innych bohaterów, zadziwiasz polonistę;

 Rozwijasz i polepszasz swoją wyobraźnię;
 Świetnie się bawisz;

Jeszcze się wahasz? Po prostu idź do biblioteki,
nie bój się, tam nikt nie gryzie i wreszcie
wypożycz jakąś książkę. Po pewnym czasie sam
się przekonasz, że było warto.

Julia

REPORTAŻ Z VIII KONWENTU FANTASTYKI FANTASMAGORIA
Jaka jest najlepsza impreza młodzieżowa (i nie tylko) w Gnieźnie? Myślę, że połowa, a może
więcej, uczniów i studentów odpowiedziałaby: Konwent Fantastyki Fantasmagoria.
W dniach 17-19.02.2017 r. w MOKu odbyła się już VIII Fantasmagoria. Zachęciła ona do przybycia
ponad 600 miłośników Harry'ego Pottera, Wiedźmina, Hobbita, Władcy Pierścieni, Gwiezdnych
Wojen, itp. w różnym wieku, z różnych szkół, uczelni, środowisk, a nawet z różnych miejsc w Polsce.
Wiele młodych osób czekało na to wydarzenie przez cały rok. I myślę, że się nie zawiodło.
W reportażu z Konwentu, który znajduje się na
stronie internetowej Klubu Fantasmagoria oraz na
Facebooku,
można
przeczytać,
że
sercem
Fantasmagorii był Games Room. Rzeczywiście, od jego
otwarcia do zamknięcia o 3:00 w nocy Pokój Gier cały
czas tętnił życiem. Przewinęli się przez niego chyba
wszyscy uczestnicy Konwentu, a niektórzy odwiedzili
MOK głównie po to, by wypożyczyć tam kilka gier.
Fantasmagoria nie jest tylko wielkim wydarzeniem kulturalnym, ale też społecznym. Najlepiej widać
to w Games Roomie. Wystarczy podejść do przypadkowego stolika i zacząć grać, nawet z zupełnie
obcymi ludźmi. Nie istnieją tam jakiekolwiek podziały. Uczniowie grają z dorosłymi, dzieci ze
studentami. Dla mnie było to najlepsze miejsce na Konwencie.
Oprócz Games Roomu Fantasmagoria obfitowała w inne miejsca kulturalne. Sala Prelekcyjna, Sala
Mangi i Anime, Sala LARP, Sala RPG, Czytelnia Komiksów, Wystawa Star Wars, kącik Origami i stoiska
z książkami i mnóstwem innych wspaniałych gadżetów.
Moim zdaniem dużym plusem dla Fantasmagorii był też Sleep Room, w którym można było
bezpłatnie przenocować oraz ankiety rozdawane w wersji papierowej podczas Konwentu lub
zamieszczane na Facebooku.
Z relacji naszych gimnazjalistów, a także starszych osób, wynika, że Fantasmagoria była strzałem w
dziesiątkę. Gratuluję organizatorom i mam nadzieję, że Konwent w przyszłym roku będzie równie
wspaniały jak tegoroczny.

Ola

Wywiady z klasami pierwszymi AGM
1a
1. Kto czuje się humanistą, a kto umysłem
ścisłym?
Humaniści : 10%
Umysły ścisłe : 26%
Osoby nieokreślone : 64%
2. Kto uczy się grać na jakimś instrumencie?
Uczniowie grają na gitarze klasycznej oraz
elektrycznej, pianinie i skrzypcach.
3. Jak oceniacie atmosferę w Akademickim Gimnazjum Milenium, a jak Waszej klasie?
Uczniowie oceniają szkolną atmosferę na 8/10, a jeden z uczniów ocenia ją na 754/1000 .
Natomiast w klasie na 5/10 i mówią, że jest spoko.

4. Czy w ostatnim czasie, któreś z Was przeszło na jakąś dietę ?
Tak, jedna osoba jest wegetarianką.

5. Wybierzcie cytat, który najlepiej opisuje Waszą klasę.
„Mówienie tak bardzo przeszkadza w myśleniu”.
6. Czy jesteście podatni na trendy w modzie, na medialne hasła?
Tak.
7. Czy uważacie Internet za rzecz niezbędną? Czy moglibyście się bez niego obyć?
Uczniowie uważają Internet za rzecz niezbędną i nie mogliby bez niego żyć.
8. Prawdziwy przyjaciel powinien być...
Szczery, uczciwy, prawdziwy.

9. Po jaki gatunek książek najchętniej sięgacie?
Fantastyka, kryminały, obyczaje, romanse, historyczne.

1b

1. Kto czuje się humanistą, a kto umysłem
ścisłym?
Humaniści : 15%
Umysły ścisłe : 35%
Osoby nieokreślone : 50%
2. Kto uczy się grać na jakimś instrumencie?
Uczniowie grają na gitarze, organach, pianinie, flecie poprzecznym i ukulele.
3. Jak oceniacie atmosferę w Akademickim Gimnazjum Milenium, a jak Waszej klasie?
Uczniowie oceniają szkolną atmosferę na 4/6, a w klasie na 5/6.
4. Czy w ostatnim czasie któreś z Was przeszło na jakąś dietę?
Nikt.

5. Wybierzcie cytat, który najlepiej opisuje waszą klasę.
,,God is good”.

6. Czy jesteście podatni na trendy w modzie, na medialne hasła?
Tak.

7. Czy uważacie internet za rzecz niezbędną? Czy moglibyście się bez niego obyć?
Klasa nie mogłaby żyć bez internetu, uważają go za rzecz niezbędną.

8. Prawdziwy przyjaciel powinien być...
Chemiczny, dobry i poważny.

9. Po jaki gatunek książek najchętniej sięgacie?
Fantastyka, obyczajowa, facebook 

Ania i Julka

Rozmowa o książkach z paniami bibliotekarkami AGM
Czy czytanie jest popularne w naszej szkole?
W naszej szkole są pewne grupy, które czytają bardzo dużo i korzystają z książek ze szkolnej biblioteki,
ale są też takie osoby, które sięgają tylko po lektury. Jest też taka grupa czytających, która rzadko
korzysta z naszych zbiorów, ponieważ ma swoje książki. Poza tym, z tego co wiemy, uczniowie często
wymieniają się książkami między sobą. Dlatego uważamy, że czytanie jest dość popularne.

Kto czyta najwięcej: uczniowie gimnazjum, podstawówki czy szkoły wyższej?
Statystyki pokazują, że najwięcej wypożyczają studenci, ale jest to grupa, która korzysta z książek, aby
przygotować się na zajęcia, napisać pracę dyplomową czy uzupełnić swoją wiedzę. Wypożyczają
książki naukowe bądź popularnonaukowe. Na drugim miejscu są uczniowie szkoły podstawowej,
którzy zaczynają swoją przygodę z czytaniem, a na ostatnim, niestety, uczniowie gimnazjum.

Jaki typ książek najczęściej wybierają gimnazjaliści?
Na pierwszym miejscu jest fantastyka, potem literatura obyczajowa, a na końcu kryminały.

W dzisiejszych czasach coraz mniej osób sięga po książki. Czy zagraża to jakoś społeczeństwu?
Dążymy do tego, by być społeczeństwem informacyjnym, więc nie powinniśmy lekceważyć czytania
książek. Ci, którzy czytają rzadko lub w ogóle, są zagrożeni analfabetyzmem funkcjonalnym. Nawet
ludzie wykształceni, którzy nie sięgają po książki, mogą mieć trudności z wypełnieniem zwykłego
druku urzędowego czy, po prostu, czytaniem ze zrozumieniem. Musimy mieć na uwadze to, że jeśli nie
będziemy potrafili wyciągać wniosków z tego, co czytamy, będziemy narażeni na manipulację i
kłamstwa.

Co zrobić, aby chęć do czytania wzrosła?
To bardzo trudne pytanie. Pomimo dostępności pięknie wydanych książek, w różnych formach, np.
audiobooki, e-booki, a także organizowanych od wielu lat akcji promujących słowo pisane, w które są
zaangażowani aktorzy, piosenkarze czy celebryci, czytelnictwo jest na stałym, dość niskim, poziomie
od kilku lat. Co do młodych ludzi, to myślimy, że wielki wpływ mają na nich ich rówieśnicy, którzy
kochają czytać. To oni mogą sugerować, że czytanie jest jednak modne, a poza tym niesamowicie
przyjemne. Warto więc czytać w szkole albo chociażby chodzić z książką pod pachą po korytarzach.
Należy też uświadamiać rodziców, jak ważną rolę odgrywają w budowaniu nawyków czytelniczych u
swoich dzieci.

Książki papierowe coraz częściej są dziś zastępowane przez ich elektroniczne wersje, np.
audiobooki, czytniki, itp.
Każdy kontakt z literaturą jest dobry. Najlepiej by było, gdyby literatura drukowana była tylko
wzbogacana literaturą elektroniczną w momentach, w których czytanie papierowej książki nie jest
możliwe, np. czytanie e-booków na wakacjach (żeby nie trzeba było wozić kilogramów książek w
plecaku), albo słuchanie audiobooków podczas sprzątania czy prowadzenia samochodu. Jakoś trudno
nam uwierzyć, że literaturę papierową wyprze całkowicie literatura elektroniczna. My nie
mogłybyśmy się obyć bez szelestu kartek i zapachu papieru.

Bardzo wiele osób, szczególnie nastolatków, jeśli już czyta, to sięga po fantastykę. Jak to na nich
wpływa?
Książki fantastyczne rozwijają wyobraźnię młodych ludzi i przenoszą ich w świat magii, gdzie mogą
spełniać swoje, nierealne w naszym świecie, marzenia. Wielu z nich daje to wyłącznie rozrywkę, ale
istnieje też mnóstwo książek fantasy, które mają „drugie dno”, po które młodzież sięga równie często.

Czy należy ich zachęcać do czytania innego typu literatury?
Warto zachęcać młodzież, by czytała różne rodzaje książek, by nie zamykała się wyłącznie w jednym
typie literatury. Nie należy natomiast zmuszać do niczego, gdyż każdy jest na innym etapie swojego
życia. Gatunki, które czytamy, zmieniają się ze względu na przemiany, które w nas zachodzą.
Młodzież, w okresie rozwoju, może czytać fantastykę, a życiu dojrzalszym wybierać zupełnie inny typ
literatury. Pamiętać należy, że niezależnie od gatunku, każda książka rozwija język i wyobraźnię.
Jeżeli potrafimy odróżnić realność od fikcji, a fantastyka daje nam rozrywkę, to dlaczego nie?

Wiele młodych osób narzeka na lektury. Czy należy je uaktualniać, czy nadal pozostać przy
„Krzyżakach”?
Mimo wszystko uważamy, że klasyków też należy znać. Jest to nasze dziedzictwo i powinniśmy
poznawać i przekazywać dalej dzieła, z których jesteśmy dumni. Jednak czytając tylko taką literaturę,
wiele młodych osób może zniechęcić się do wszystkich książek. Dlatego uważamy, że lista lektur
powinna być urozmaicona. Część klasyków i część książek popularnych wśród młodzieży. Nie jest też
złym pomysłem dawanie uczniom wolnej ręki w kwestii wyboru kilku lektur.

Podsumowując?
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” - pisała Wisława
Szymborska, a Umberto Eco powiedział: „Kto czyta książki, żyje podwójnie”.

Na koniec: jakie nowości biblioteczne mogą Panie polecić?

„Harda” Elżbieta Cherezińska
„Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej” Michał Rusinek
„Klasa pani Czajki” Małgorzata Karolina Piekarska
„Zanim się pojawiłeś”, „Kiedy odszedłeś” Jojo Moyes
„Silver. Pierwsza księga snów”, „Silver. Druga księga snów” Kerstin Gier
„Porwana pieśniarka”, „Ukryta łowczyni” Danielle L. Jensen
„Wszechświat kontra Alex Woods” Gavin Extence
„Kot Bob i ja” James Bowen
„Gorzka Czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach” Paweł Beręsewicz, Barbara Kosmowska,
Wojciech Cesarz, Andrzej Maleszka, Katarzyna Ryrych, Katarzyna Terechowicz

Pytały: Natalia Nowakowska i Aleksandra Wewior

Odpowiadały: p. Anna Łukasik i p. Magdalena Bukowska

Kilka ważnych ogłoszeń
Fundusze ze sprzedaży poprzedniego numeru gazetki (w wysokości 34,27zł) zostały
przeznaczone na akcję charytatywną na rzecz ubogich dzieci - organizowaną w naszej szkole przez
p. Magdalenę Błachowiak.

Wśród gimnazjalistów zostały przeprowadzone konkursy dotyczące znajomości artykułów z
poszczególnych wydań gazetek. W tym numerze prezentujemy Wam dotychczasowe wyniki.

I konkurs listopad/grudzień
1a – 7,5/12
1b – 7/12
2a – 4,5/12
2b – 3,5/12
3a – 7,5/12
3b – 8/12
3c – 8/12
II konkurs styczeń/luty
1a – 6,5/13
1b – 4,5/13
2a – 6/13
2b – 4,5/13
3a – 10/13
3b – 8/13
3c – 13/13
Przypominamy, że na klasę, która w sumie zdobędzie najwyższą liczbę punktów, czeka nagroda na
koniec roku szkolnego.
Już wkrótce kolejny konkurs, więc czytajcie nas uważnie. Miłej lektury!

Gazetkę przygotowali uczniowie klas:
1a
Anna Chmielewska
Julia Jóźwiak
2a
Natalia Nowakowska
Aleksandra Wewior
3b
Izabela Urbanek
Michał Filipiak
Julia Gołas
Opieka: mgr Magdalena Cytryńska-Kurzępa

