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Słowo wstępne
Nadszedł upragniony czerwiec, oceny koocowe zostały wystawione, a uczniowie czekają z
niecierpliwością na ostatni dzwonek. Mamy przyjemnośd zaprezentowad finałowy numer naszej
gazetki o bardzo przyjemnej wakacyjnej tematyce. Znajdziecie tu:

 Cykl Black&White, gdzie niezawodni komentatorzy przedstawią swoje odmienne punkty
widzenia na temat wakacyjnej miłości;

 Recenzje książek dla młodzieży;

 Opowiadanie i reportaże z wycieczek;

 Recenzje filmu i płyty muzycznej.

Miłej lektury!
Redakcja

Black&White
Może najpierw spróbujemy coś sobie wyjaśnid. Pewnie ta wiadomośd częśd osób zmartwi,
ale trudno. Życie to pasmo niespodzianek. Tak więc mogę Wam z całą stanowczością zaświadczyd,
że miłośd jako uczucie między dwojgiem ludzi nie istnieje. Miłośd braterska/siostrzana jak
najbardziej, ale taka, że się zakochujemy, a później żyjemy długo i szczęśliwie, to nic więcej, jak
jakieś przereklamowane bujdy.
Skoro już wiemy, że miłośd nie istnieje, to z radością i łatwością możemy przystąpid do
zanegowania tej smutnej i nieprawdziwej tezy, że miłośd wakacyjna jest w stanie przetrwad.
Przede wszystkim wakacje. To czas wolności, ostrego melanżu i dzikich wypadów za miasto
lub do miasta (jak kto woli) ze swoją ekipą. Raczej rzadko zdarza się nam poznad z kimś nowym, a co
dopiero zakochad. Ewentualnie zauroczyd, a to spora różnica. Tak więc, jeśli już ktoś będzie tak
totalnym „przegrywem”, że znajdzie sobie tę tzw. miłośd wakacyjną, to jestem w 95% pewna
(pozostałe 5% to błąd rachunkowy), że nie ma co angażowad się w dalszy związek, bo on i tak nie
przetrwa próby czasu, a po co później stresowad się i użalad nad sobą, jak by to mogło byd super albo
nie. Nikt jeszcze nie „przejechał się” na dystansie i chłodnej kalkulacji, więc proponuję pozostad w
chłodnych, ewentualnie przyjacielskich stosunkach. Bo tak łatwiej.
Poza tym wakacje trwają średnio dwa miesiące. Czy serio przez ten czas jesteśmy w stanie
dogłębnie poznad jakąś osobę? A nawet jeśli, to takie związki przeważnie odbywają się na odległośd.
W
wakacje
to
spoko.
Można
codziennie
dojeżdżad
busem/pociągiem/rowerem/autem rodziców albo własnym. No bo w
sumie, czemu nie. Ale nie oszukujmy się, równo z pierwszym września
nasza wolnośd zostaje ograniczona do totalnego minimum. I nie ma
mowy o codziennych tripach do tej drugiej połówki. A wiadomo. Jak
się czegoś nie pilnuje, to to się gubi/ktoś nam ukradnie. Bo trzeba
pamiętad: juchta nie śpi, juchta czuwa, juchta życie nam zatruwa. Więc
jeśli dajmy na to, ktoś mieszka w Poznaniu, a ta druga osoba w
Żydowie, to w sumie ostatecznie to nie ma sensu na dłuższą metę. Zobrazuję wam to krótkim
równaniem:
Osoba 1 + Osoba 2 + ciągłe dojazdy + brak zaufania + co chwila zacinający się messenger + brak kasy
na koncie + znajomi + nauka = rozpędzona kula nieszczęścia, która stacza się niechybnie w stronę
urwiska, czyli po prostu biedne, złamane serduszka. Co za nieszczęście…
Jeśli nadal nie wierzycie, to spójrzcie w głąb siebie. Czy naprawdę jesteście tak naiwni, by
wierzyd, że taki związek ma jakikolwiek sens? Odpowiedzcie sobie na to pytanie. Ale tak w ciszy i
szczerze.
A teraz rozejrzyjcie się wokół. Czy serio twierdzicie, że każda z tych osób, które widzicie,
wpakowałaby się w coś takiego? Że wykorzystałaby tę, pożal się Boże, “szansę”?
Mogę Wam teraz odpowiedzied. A moja odpowiedź to mocne i totalnie przemyślane NIE. Nikt
nie chce się pakowad w coś, co nie ma przyszłości, co tak naprawdę od samego początku nie istniało i
istnied nie będzie. Bo po prostu nie miałoby to większego sensu.
Tak więc podsumowując, nie ma czegoś takiego, jak wakacyjna miłośd. Nie i koniec, kropka,
wykrzyknik.
Iza

Black&White
Już wkrótce wakacje, których wielu gimnazjalistów niecierpliwie wyczekuje. Zbliżają się one
wielkimi krokami, a wraz z nimi nowe przeżycia, przygody, przyjaźnie i... miłości. W musicalu
,,Grease” John Travolta śpiewa cały numer o tym, jak pięknie płynie letni czas, kiedy jest się
zakochanym w wakacje. Wątpliwości budzi jednak pytanie – co dalej? Czy przytłoczeni pracą,
szkołą, nauką będziemy w stanie dalej pielęgnowad uczucie? Czy wakacyjna miłośd ma szanse
przeżyd?
Szczerze mówiąc, jak dla mnie, nie ma się co zastanawiad. Jeśli ta miłośd jest prawdziwa i
szczera z obu stron, a związek zdrowy i nic nie stoi mu na przeszkodzie – prosta sprawa. To uczucie
jest tak silne i piękne, że każdy, kto kiedykolwiek go doświadczył, zapewne nie ma wątpliwości co do
tego, że największa miłośd może pokonad wszystko i przenosid góry. A to w jakich okolicznościach i
ramach czasowych się narodziła, nie powinno mied najmniejszego znaczenia.
Tak samo nic nie stoi na przeszkodzie do stworzenia pięknej relacji, jeśli obie strony mieszkają
blisko siebie – a nawet jeśli nie, trudno! Przecież pojęcie "związku na odległośd" istnieje od dawna, a
my żyjemy w globalnej wiosce. W każdej chwili możemy zobaczyd ukochaną osobę na ekranie
monitora lub wymieniad z nią wiadomości cały dzieo. Oczywiście, nie jest to to samo, co prawdziwe
spotkanie z drugą osobą, ale jeśli naprawdę się kocha, to wytrwa się do tego długo wyczekiwanego
pojednania z ukochanym lub ukochaną.
Poza tym, można żyd jak bohaterowie filmowej trylogii miłosnej Richarda Linklatera! Pomysł
dosyd niebezpieczny, ale dwumiesięczny związek raz na rok brzmi jak ciekawy eksperyment. A kto wie
- jeśli w ten sposób damy czas miłości na rozkwitnięcie, to może przekształcid się ona w model
związku podobny do tych opisanych w dwóch powyższych akapitach. Wszak w takiej sytuacji może
dojśd do oswojenia niczym z Małego Księcia.
A jeśli nie wyjdzie – trudno. Każdy związek kiedyś się kooczy, a niektóre po dwóch
miesiącach. Ale na Boga – nie kłódcie się. Rozstaocie się w dobrych warunkach i spoglądajcie na tę
krótką "miłośd" jak na przygodę życia. W koocu podobno w życiu trzeba spróbowad wszystkiego – a
więc też przelotnego romansu...
Michał

Plotki i ploteczki z życia gwiazdeczki
Spotkaliśmy się tutaj dziesięd miesięcy temu, nie znaliśmy się i nadal się nie znamy. Ale
żeby pisad o relacjach, trzeba się zastanowid, jak my się w naszej szkole czujemy.
Nasza klasa składa się z dziewięciu dziewczyn oraz jedenastu chłopaków. Wprawdzie jest nas
dwadzieścioro, a nawet i czterdzieścioro, jeśli policzymy drugą pierwszą klasę, ale prawda jest taka,
że prawie z nimi nie rozmawiamy, a sami jesteśmy zróżnicowani na cztery zespoły. Dziewczyny
podzieliły się na dwie grupy, chłopacy tak samo. Niestety, jesteśmy jeszcze niezintegrowaną klasą, ale
wszyscy mamy nadzieję, że się to zmieni. Wiele uczniów stwierdziło, że nasze relacje są bardzo słabe,
beznadziejne, ocenili je 2/10. Może gdybyśmy zaczęli wychodzid gdzieś klasowo, dałoby to pozytywny
rezultat. Tak jak napisałyśmy, z równoległą klasą nie mamy kontaktu, chociaż lekcje mamy na tym
samym piętrze.
Nasza pani wychowawczyni na początku roku wpadła na świetny pomysł, aby co dwa
tygodnie robid ‘’przesiadki’’, dzięki temu poznaliśmy się lepiej, ale nadal jesteśmy podzieleni. Nie
możemy zapomnied o takim ważnym elemencie z życia nastolatków, jak nastoletnie zauroczenia ,
czego w naszej klasie nie brakuje. Była u nas jedna para, ale, niestety, nie przetrwała próby czasu…
Stwierdziła, że związki w pierwszej klasie nie mają sensu, ponieważ nie jesteśmy jeszcze na tyle
dojrzali, aby byd z jakąś osobą. Na tym kooczymy negatywne rzeczy, przechodząc do miłych,
pozytywnych chwil.
Przez ten rok nawiązało się wiele nowych przyjaźni (mamy nadzieję, że na baaaardzo długo).
Może jednak w drugiej klasie bardziej się zgramy. Jest nadzieja, gdyż w pierwszej klasie pokazaliśmy,
że jednak możemy udowodnid, że jesteśmy niezła klasą np. dobrze przygotowując się na Dzieo
Języków Obcych czy na nasze wspólne wyjście na kręgle. Następnym miłym wspomnieniem jest
wyjazd do Poznania do Jump Areny i kina, który przyniósł wiele wspaniałych wrażeo. Można też
wspomnied o zawodach z unihokeja, który nie był dla nas zbyt udany, ponieważ nie zajęliśmy
czołowych miejsc, ale przyniósł nam dużą radośd. Również dobrze bawiliśmy się podczas gry
edukacyjnej z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Artykuł ten piszemy przed wyjazdem na naszą wycieczką do Czech, więc mamy nadzieję, że
będzie ona okazją do lepszego zgrania się naszej klasy i poprawienia wspólnych relacji.

Ania i Julka

ROSA DE COELUM
Dwie gałązki lawendy, symbolu nieufności i mydła, uschły na sznurku przywiązanym do
klamki okna. Uschły już po trzech dniach. To znaczy, że ich przyjaźo nie była prawdziwa.
Widziała dzisiaj kilka dziewczyn w podwiązanych koszulach i postrzępionych szortach, które
się śmiały. Każda miała grubą warstwę bladego podkładu na twarzy. Maski. Ciekawe, jak to jest mied
spoconą twarz pod podkładem. W pewnym momencie zawiał wiatr. Włosy wyrwały się z długo
układanych i co chwila poprawianych pozycji. Kilka minut zajęło wyskubywanie ich z nakremowanych
policzków.
Potem były maki. Symbole obfitości. Płatki opadły po godzinie. Po dniu ze sznurka zwisał
suchy patyczek. „Zabiłam ją” - pomyślała, bo już zaczęła nazywad kwiaty imieniem „przyjaźo”.
Potem wiatr dotarł do kilku chłopców z trzeciej klasy. Szli przed siebie wgapieni w trzymane
przed sobą tabliczki z metalu i szkła. Rozmawiali w swoim języku. I w języku kilku tysięcy innych
chłopców z trzeciej klasy.
Kilka minut temu z czerwonej róży opadł ostatni płatek. Róża – znak miłości, niczym
niezmąconej i aż do śmierci. Sznurek się zerwał, suchy badylek klapnął o podłogę. Biała róża –
niewinnośd, niewinne pierwsze zakochanie. Różowa – znak przyjaźni, podziękowania, szacunku. Żółta
– zazdrośd, wrednośd. Pomaraoczowa – zdrada, pożądanie. Miała wrażenie, że wszystkie róże już
uschły.
Niebieska róża – wiernośd.
Miesiąc temu spotkała w parku kota. Chyba nie ma róży, która oznaczałaby samotnośd. Ogon,
łapy, ślepia, pyszczek. Jej brakuje tylko ogona.
Słonecznik. Jest za duży, niezręczny, łodyga szorstka, jak niewypolerowany kij. Drapie w
palce. Nijaka, żółta, nieporęczna głowa. Nie czekała aż uschnie. Wyrzuciła. Musiała z nim pójśd aż do
osiedlowego kontenera, bo w zwykłym śmietniku się nie mieścił. Słonecznik – symbol arogancji.
Widziała dwoje staruszków siedzących na balkonie. Palili papierosy i milczeli. Patrzyli na
brudne od spalin miasto. Sami je zatruwając.
Potem hiacynt w doniczce – przykrośd.

Widziała niebo. Niebieskie. Jak niebieska róża.
Ola

Recenzje książek
Nie wyobrażam sobie dnia, w którym kontakt z inną osobą ograniczałby się do zwykłego i
banalnego słowa „cześd”. Codziennie spotykamy różnych ludzi, z jednymi rozmawiamy długo i na
różne tematy, z drugimi chodzimy do kina, parku; z resztą dzielimy pasje. Nie da się uniknąd
kontaktu z innymi ludźmi. Nie zawsze jest łatwo się porozumied, ale zawsze warto próbowad.
Przekonali się o tym bohaterowie powieści Ewy Nowak i Barbary Kosmowskiej.
Weronika to szesnastoletnia dziewczyna, która chciałaby mied dobre oceny, świetne układy z
rodzicami i bratem, do tego byd lubiana i popularna w klasie i znaleźd idealnego chłopaka - innymi
słowy: typowa nastolatka. Niestety, rzeczywistośd wygląda zupełnie
inaczej: z nauką nie jest za pan brat, rodzina stanowi wielki i uciążliwy
kłopot, nie wspominając o kolegach. Kiedy pod wpływem impulsu decyduje
się wyjechad na warsztaty teatralne, nie wie, jak wpłynie to na jej
dotychczasowe postępowanie. Książka Ewy Nowak pt. ,,Bransoletka”
pokazuje, jak z pozoru zła i nieprzemyślana decyzja całkowicie nas zmienia,
i to na lepsze.
Inna pozycja tej samej autorki nosi tytuł ,,Dane wrażliwe”. Są to
takie kluczowe informacje, pilnie strzeżone przez swoich właścicieli, ale
przez ich odkrycie poznajemy właściwy powód
danego postępowania. Otóż Nina, chcąc udowodnid
swoim koleżankom, że ma chłopaka, prędko wymyśla pierwsze lepsze imię i
opowiada historię wielkiej miłości. Pech chce, że niedługo po tym wydarzeniu
ginie chłopak o tym samym imieniu. Dziewczyna jest zmuszona udawad
żałobę, mimo że nic ją z tym nastolatkiem nie łączyło. Dopiero dzięki kuzynce
Justynie dochodzi do wniosku, że nagła troska koleżanek nie jest
przypadkowa, brakuje jej właśnie - danych wrażliwych. Dobra pozycja
pokazująca prawdę o kontaktach międzyludzkich, przewrotności kapryśnego
losu i o kłamstwie, który zawsze ma krótkie nogi…
Klasa to zbiór różnych osób, o innych historiach i dziwnych sytuacjach, które mają wpływ na
poszczególne osoby. Możemy znad chłopaka ukrywającego swój talent przed ojcem z obawy przed
jego reakcją; dziewczynę, która tak bardzo chciała zawsze bardzo dobrze wyglądad, że wyglądała jak
clown, ciągle poprawiając swój wygląd; inna koleżanka przeżywa śmierd babci; ktoś ma kłopoty z
rodzeostwem, z wiecznie pracującą mamą; ktoś tak bardzo chce mied psa,
że zrobi dla niego wszystko… Powieśd Barbary Kosmowskiej pt. ,,Sezon na
zielone kasztany” pełna jest takich właśnie historii, trochę zabawnych,
trochę smutnych, ale bardzo realnych i prawdopodobnych.
Warto zajrzed do szkolnej biblioteki i wypożyczyd chociaż jedną z
tych książek. Na pewno nie pożałujesz, Czytelniku, bo może odnajdziesz na
kartach tych powieści siebie?

Julia

RECENZJA PŁYTY - HALSEY – HOPELESS FOUNTAIN KINGDOM
Halsey albo się kocha, albo nienawidzi. Ta urodzona w 1994 roku muzyczna artystka
podbiła alternatywną scenę popową dwa lata temu swoim debiutanckim albumem Badlands.
Uwielbiana przez pokolenie millenialsów, blogerów z Tumblra i współczesnych emo artystka po
długim wyczekiwaniu na jej nowy album w koocu udostępniła swoje drugie wydawnictwo –
Hopeless Fountain Kingdom. 13 utworów na nim - a na wersji deluxe 16 - składa się w historię
inspirowaną dziełami Williama Szekspira, a zwłaszcza Romeo i Julią. Czy współczesna, muzyczna
opowieśd o Solisie i Lunie z rodów Aureum i Angelus ma szansę dorównad legendarnemu
oryginałowi?
Utwór, podobnie jak elżbietaoska tragedia, zaczyna się prologiem. Trwający niecałe dwie
minuty The Prologue wprowadza słuchaczy w świat dwóch kochanków ze zwaśnionych rodów i
kojarzy się z iście chóralnym indie rockiem Justina Vernona i jego zespołu Bon Iver. 100 Letters to z
kolei epilog historii, opowiadający o tym, jak Luna i Solis rozstali się ze względu na różnice między
nimi (współczesny odpowiednik kochanków popełniających samobójstwo?). Muzycznie jest to
tropikalna, jednostajna ballada, której największym atutem jest charakterystyczny, lekko
zachrypnięty głos wokalistki. Dalej historia zaprezentowana jest już w bardziej tradycyjny sposób.
Eyes Closed, napisane z pomocą The Weeknda, jest mroczne, rytmiczne i idealnie wykorzystuje
klimatyczne R&B by opowiedzied historię o relacji z nową osobą, wciąż myśląc o poprzedniej (co
może byd nawiązaniem do postaci Rozaliny – pierwszej kochanki Romea).
Alone to genialna piosenka, kompletnie inna niż cokolwiek, co Halsey kiedykolwiek nagrała to żywa, energiczna i wesoła kompozycja o potrzebie kontaktu z drugim człowiekiem. Piosenkarka
przyznała, że inspirowała się Wielkim Gatsbym F. Scotta Fitzgeralda, pisząc ją. Nawiązuje do przyjęcia,
na którym Romeo spotkał Julię, ale w tej wersji Luna trzyma się z tyłu, bojąc się odrzucenia. Kolejnym
utworem jest Now Or Never, które średnio mi się spodobało, gdy zostało na początku wydane jako
singiel. Mogę jednak przyznad, że chociaż wciąż nie uważam tego utworu za coś niesamowitego, to
całkiem wpasuje się w cały album i historię dwójki ludzi zakochujących się w sobie. Sorry to z kolei
minimalistyczna ballada oparta tylko na pianinku i potężnym głosie Halsey. Jest ona rozliczeniem z jej
chorobą (zaburzenia dwubiegunowe) i wszystkimi relacjami, które zrujnowała, a także o
niepewnościach i lękach, które Luna przeżywa w związku z nową miłością.
Następna na płycie następuje przerwa - czyżby przejście między aktami? - jaką jest Good
Mourning, na którym 12-letni brat piosenkarki opowiada o tym, czy miłośd dwójki ludzi może
pokonad nienawiśd między ich rodzinami. Muzycznie zachwyca mnie ten minutowy utworek ze
względu na swoje tło - produkcją zajął się Lido, czyli były chłopak Halsey i naprawdę utwór brzmi...
fikuśnie? Ciężko to opisad, ale warto przesłuchad. Lie to pierwsza z trzech piosenek, na których Halsey
zaciągnęła gościa - jest nim raper Quavo z hip-hopowego tria Migos, które jest obecnie wszędzie, tak
że strach lodówkę otworzyd. Jego naszpikowany autotunem flow jest jedną ze słabszych rzeczy na
albumie, ale sama piosenka brzmi w porządku. Opowiada o pierwszych kłótniach i napięciu między
dwójką kochanków, a także o ich problemach psychicznych. Jeszcze lepsze jest Walls Could Talk,
które przeskakuje jakiś okres i opowiada o tym, jak Luna przyzwyczaiła się już do ciągłymi kłótni i walk
w związku, ale wciąż ma nadzieję na lepsze jutro. Muzycznie utwór wykorzystuje altówkę,
wiolonczelę i skrzypce, podrasowując je efektami w stylu muzyki tanecznej.
Ostatnie cztery piosenki nie są jednak tak genialne. W Bad At Love Halsey wręcz rapuje, ale
utwór wciąż jest niezbyt ciekawy – brzmi bardzo popowo i nudnie, a tekstowo nie porusza niczego,
czego nie poruszyły ostatnie dwa utwory. Strangers z gościnnym udziałem Lauren Jauregui z girlsbandu Fifth Harmony jest o tyle interesujące, że opowiada o (gasznącej) miłości dwóch kobiet – co
prawda nie przypominam sobie, żeby Julia albo Romeo mieli jakieś kochanki albo kochanków, no

chyba, że założymy, że to kolejna piosenka o Rozalindzie. Byd może więcej dowiemy się z czasem,
kiedy pojawią się teledyski i Halsey wyjaśni całą sprawę. Utwór brzmi w miarę ciekawie, ale tylko
dzięki niezłym wokalom dwóch pao, bo tło to podkład do każdego elektronicznego kawałka z lat 2008
– 2011. W Devil In Me (napisanym wraz z Sią) Luna zdaje sobie sprawę z tego, że każdy ma demony i
jej związek z Solisem skazany jest na niepowodzenie. Piosenka jest poprawna, ale nie budzi we mnie
jakichś większych odczud. Ciekawsze jest atmosferyczne Hopeless nagrane z udziałem Cashmere Cata,
czyli jednego z bardziej uznanych producentów muzycznych ostatnich lat. Utwór jest zakooczeniem
całej miłosnej sagi i opowiada o ostatecznym rozstaniu i koocu miłości między Solisem a Luną.
Podsumowując, ta pop opera jest naprawdę niesamowitym dziełem. Chociaż pod koniec
trochę się dłuży, to ten realistyczny retelling klasycznej, szekspirowskiej historii o miłości skazanej na
niepowodzenia, jest jednym z najlepszych popowych dzieł tego roku i warto zapoznad się z nim już
dzisiaj, bo wkrótce będzie o nim naprawdę głośno

Michał

Jak żyć?
Kto we współczesnym świecie nie słyszał o Włóczykiju, bohaterze książki Tove Jansson pt.
,,Opowiadania z Doliny Muminków’’? Z pewnością znany jest Wam podział na introwertyków i
ekstrawertyków, optymistów i pesymistów, a już na pewno wiecie o typach osobowości. Jeśli nie,
musisz koniecznie przeczytad ten artykuł, chociażby po to, by wiedzied, co z tym tematem ma
wspólnego Włóczykij.
Ten tajemniczy, skryty wędrowca i zarazem dobry przyjaciel Muminka to najlepszy przykład
literackich introwertyków. Co go wyróżniało? Z pewnością potrzebował więcej czasu spędzonego ze
sobą, z własnymi myślami; jednocześnie był dobrym i oddanym przyjacielem, skorym do pomocy.
Podobnie jak współcześni introwertycy, kiedy był zmęczony hałasem, problemami i kłótniami, po
prostu odchodził. Dziś wielu ludzi ma po prostu dośd ciągłego bycia ,,na łączach komórkowych”,
posiadania mnóstwa znajomych. Oni wolą swoje towarzystwo.
Pamiętaj, że:
 Introwertycy nie mają problemu z zawieraniem znajomości i boją się ich - to mit. Bardzo
często są lepszymi przyjaciółmi od ekstrawertyków.

 Introwertycy są nieśmiali i przez to ,,grają tło’’ w towarzystwie – to kolejny
mit, nieśmiałośd nie ma tu nic do rzeczy.
Zdaniem naukowców introwertyków jest w społeczeostwie ok. 20%. Niektórzy
uważają, że nawet 40%, tylko nie widad ich, bo są zdominowani przez
ekstrawertyków. Jeśli jesteś introwertykiem i obwiniasz się o to, że w połowie
imprezy masz już dośd, że nie ekscytujesz się nowinkami albo że nie planujesz
towarzyskich spotkao, to zrozum: jesteś normalny i nie możesz się dad sobie
wmówid, że jesteś odludkiem czy dziwadłem.
Ważne jest to, byś nie zamykał się w swoim pokoju, miał kontakt z resztą świata. To nie jest
wymówka przed wyjazdem na obóz czy przed wystąpieniem w klasie.

Ciche osoby mają najgłośniejsze umysły.
Julia

Reportaż z wycieczki do Warszawy
Dnia 10 i 11 maja klasy 2A, 2B i 3B Akademickiego Gimnazjum Milenium wybrały się na
wycieczkę do Warszawy. Poranna pobudka nie nastawiała nikogo zbyt optymistycznie, ale po
sprawnej zbiórce i spotkaniu z panią Gosią, reprezentantkę SAWIRu, ruszyliśmy w podróż. Od
środowego poranka pogoda w miarę nam dopisywała - mogło byd cieplej, ale nikt nie narzekał.
Pani Gosia opowiadała o tradycjach i kulturze miejsc, przez które przejeżdżaliśmy.

Po dotarciu do stolicy Polski wysiedliśmy na Starówce. Tam obejrzeliśmy Kolumnę Zygmunta,
a potem przeszliśmy do dalszego zwiedzania tej starszej części stolicy. Stamtąd spacerkiem
przeszliśmy sobie pod Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie szczęśliwym trafem byliśmy świadkami
zmiany warty. Następnie zaczęły się przygody z szukaniem autobusu. Pan Radek, nasz kierowca,
zgubił się wtedy po raz pierwszy (i nie ostatni). Na szczęście, szybko go odnaleźliśmy.
Po jakimś czasie trafiliśmy do hotelu. Ku naszemu zaskoczeniu, nie znajdował się on w
Warszawie, a w Czosnowie, a w okolicy zamiast obiecywanego McDonalda mieliśmy sklep
monopolowy. Hotel "U Witaszka" zaskoczył nas pokazem kuchni awangardowej nawiązującej do
lokalnej tradycji gastronomicznej, chociaż nie znalazła ona entuzjastów wśród młodocianego plebsu z
wielkopolskiej wsi. Potem bardzo miły pan z recepcji (zapamiętajcie go, bo jeszcze się pojawi!)
pokazał nam nasze pokoje i wyjaśnił, że musimy byd cicho, bo inaczej będziemy płacid za pokoje
gości.
Na szczęście szybko opuściliśmy hotel (przynajmniej na razie) i ruszyliśmy w kierunku
Centrum Nauki Kopernik. Tam spędziliśmy parę dobrych
godzin, poznając ciekawostki i reguły świata fizyki,
matematyki, biologii i socjologii, a co niektórzy nawiązali
również kontakt z bliźniaczą wycieczką z Andrychowa.
Potem musieliśmy czekad na pana Radka, ale na szczęście
mieliśmy wygodny daszek, pod którym się schroniliśmy.
W nocy, kiedy pewna częśd klasy 3B kulturalnie
siedziała sobie w pokoju, grała w gry i przestrzegała ciszy
nocnej, wspomniany wyżej pan recepcjonista wszedł do nich
bez pukania. Tak po prostu, otworzył drzwi i zaczął narzekad,
że zakłócamy spokój innych gości. W nocy było więcej
przygód z nim, ale nie byłem ich świadkiem, więc powiem
tylko, że przyrzekliśmy "Witaszkowi" wojnę, która na polu
internetowym trwa do dzisiaj.
Następnego dnia, już po pożegnaniu z panem z
recepcji, pan Radek i pani Gosia zabrali nas na Powązki
Wojskowe. To była niesamowita okazja do robienia zdjęd
grobów, np. Baczyoskiego, Zośki, Rudego i Alka albo Jaruzelskiego. Na szczęście wszyscy byli na tyle
wychowani, by wiedzied, że nie wypada robid sobie selfie z miejscem spoczynku. Dodam, że tamtego
dnia pogoda nie dopisywała. Z nieba siąpił deszcz, było szaro, smutno i brzydko.
Z cmentarza ruszyliśmy na Stadion Narodowy, o którym nie można zbyt wiele powiedzied, bo
w sumie to trzeba go zobaczyd. Wprawiał w zachwyt, ale nie spędziliśmy tam zbyt wiele czasu. O
wiele ciekawsza była wizyta w Złotych Tarasach (chociaż uważam, że godzina, którą na nią
otrzymaliśmy, to o wiele za krótko).

Niestety, nie ma takiego lekarstwa, które załagodziłoby nasz ból po opuszczeniu Warszawy –
a zbliżało się ono nieuchronnie. Pogoda robiła się coraz lepsza, więc chociaż to poprawiało nam
humory, gdy kierowaliśmy się do Muzeum Powstania Warszawskiego. Po poznaniu sporego kawałka
historii stolicy Polski, wsiedliśmy w autobus (który najpierw musieliśmy znaleźd) i pojechaliśmy do
restauracji. Tam zjedliśmy porządne jedzenie niczym nie przypominające tego witaszkowego.
Ostatnią atrakcją w drodze do domu było Siusiadełko. Obiekt odkryty przez panią Gosię
znajdował się w połowie drogi między Gnieznem a Warszawą. Zatrzymaliśmy się tam wieczorem, w
ramach rekompensaty za brak możliwości zatrzymania się w McDonaldzie. Siusiadełko okazało się
byd niczym innym niż... toaletą, czyli dostaliśmy kolejną przerwę na załatwienie swoich potrzeb
fizjologicznych.
Do Gniezna wróciliśmy późnym wieczorem. Było już bardzo ciemno i niebo przypominało
nasze serca - wypełnione bólem i smutkiem, że wycieczka dobiegła kooca. Jestem przekonany, że
zmieniła ona naszą szkołę, a panią Gosię, pana Radka i pana z recepcji zapamiętamy do kooca życia.
Serdecznie dziękujemy!

Michał

Wywiad z pedagogiem szkolnym – panią Anną Żok-Gołas
1. Dlaczego relacje są ważne?
W kontaktach z innymi uczymy się nowych umiejętności: mówimy o swoich potrzebach i
oczekiwaniach, a także uczymy się słuchad drugiej osoby. Wymieniamy po prostu informacje między
uczestnikami konwersacji. Wyrażamy swoje myśli poprzez słowa, ale możemy nasze relacje budowad
poprzez gesty, obrazy, dźwięki. Relacje między ludźmi mają duży wpływ na nasz rozwój,
wykorzystanie wiedzy. Są impulsem do tworzenia i kreatywności; stymulują nas do podejmowania
działao. We wzajemnych relacjach codziennie uczymy się i dojrzewamy do podejmowania wyzwao. To
właśnie one dają nam siłę do dalszego rozwoju.

2. W jakim okresie życia nawiązywanie relacji jest najtrudniejsze? Czy można to określid?
Trudno jest określid etap życia, w którym nawiązywanie relacji jest najtrudniejsze - to indywidualna
cecha każdego człowieka. Każdy z nas jest inny. Już w wieku przedszkolnym dzieci zaczynają
przebywad coraz więcej z innymi dziedmi - pojawiają się pierwsze przyjaźnie; dzieci uczą się budowad
więzi z osobami z poza rodziny. Nasze relacje z rówieśnikami pomagają nam dwiczyd umiejętności
interpersonalne tak potrzebne w dorosłym życiu.

3. Definicja przyjaźni?
Przyjaźo to po prostu życzliwośd i serdecznośd, które okazujemy
innej osobie. To też bliskie i serdeczne relacje z drugim człowiekiem
oparte na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu.

4. Czy posiadanie przyjaciela jest stanem naturalnym czy
wyjątkowym?
Każdy kto ma przyjaciela, uzna to za naturalne; natomiast ci, którym jest to obce, będą postrzegad
przyjaciela za osobę wyjątkową.
5. Jak odróżnid przyjaciół od znajomych, przyjaźo od miłości?
Wszystko zależy od indywidualnego spojrzenia na przyjaźo i miłośd. Przyjaciel będzie z nami w każdej
sytuacji, nawet w tej mało komfortowej dla niego, czy dla nas. To po prostu ktoś, do kogo możesz
zadzwonid w nocy i wiesz, że zawsze możesz na niego liczyd.

6. Czy o przyjaźo zawsze należy się starad za wszelką cenę?
Jeśli ktoś nie odwzajemnia zainteresowania naszą osobą, to na siłę nie starajmy się pogłębiad tej
relacji.

7. Skąd się bierze zakochanie, na czym polega, czy musi prowadzid do związku?
Zakochanie to po prostu chemia ukryta pod płaszczykiem uczud  - to ona kieruje naszym mózgiem.
Specjaliści twierdzą, że związek zwany ,,narkotykiem miłości’’ produkowany jest w części
międzymózgowia.

8. Jeśli ktoś nie ma zbyt wiele bliskich relacji w szkole, ale dobry kontakt z rodzicami – coś jest nie
tak?
Nie zawsze relacje z rówieśnikami układają się dobrze. Jesteśmy zamknięci, nie chcemy się narazid czy
źle wypaśd; cechuje nas nieśmiałośd. Stąd pojawiają się trudności w relacjach z rówieśnikami.
Potrzebny jest czas a może nawet trening interpersonalny.

9. Jak media społecznościowe wpływają na tworzenie się relacji nastolatków?
Moim zdaniem, żadne media społecznościowe nie są w stanie zastąpid rozmowy twarzą w twarz.

10. Jakie są zasady budowania dobrych relacji w naszym wieku?
Po pierwsze - otwarta i zrozumiała komunikacja. Następnie - szczerośd i bycie sobą. Dalej empatia,
wyrażanie zainteresowania i troski o drugą osobę. Po czwarte - troska o wspólne dobro. A na koniec
praca nad sobą, to znaczy nad tym, nad czym mogę popracowad.

Dziękujemy za rozmowę.

Pytały: Ola, Natalia i Julia

Konkurs - wyniki
Przez cały rok szkolny 2016/2017 wszystkie klasy Akademickiego Gimnazjum Milenium
brały udział w konkursie czytelniczym organizowanym przez naszą Redakcję. Oto jak prezentują się
wyniki ostatniego etapu konkursu:
1a

4/16

1b

13,25/16

2a

11/16

2b

10,25/16

3a

11/16

3b

10,5/16

3c

16/16

MIŁO NAM OGŁOSID, ŻE ZWYCIĘSKĄ KLASĄ ZOSTAŁA 3C!!!
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody!
Do zobaczenia w kolejnej edycji konkursu już w nowym roku szkolnym!

Na zakończenie
Tak, to już ostatni numer Akademickiego Gim-Newsa w tym roku szkolnym.
To również ostatnie artykuły pisane przez nas – Julię, Izę i Michała.
Chcielibyśmy podziękowad Wam, Drodzy Czytelnicy,
za trzy lata, podczas których przeprowadzaliśmy z Wami
wywiady, zadawaliśmy Wam pytania, na które cierpliwie
odpowiadaliście , a także za to, że mniej lub bardziej
dokładnie czytaliście szkolną gazetkę, czyli nasze artykuły.
Przez te trzy lata pisaliśmy dla Was różne teksty dotyczące
naszego gimnazjum, problemów nastolatków czy
wyrażaliśmy własne opinie.
Dziękujemy 

Gazetkę redagują uczniowie klas:
1a:
Anna Chmielewska
Julia Jóźwiak
2a:
Aleksandra Wewior
Natalia Nowakowska
3b:
Michał Filipiak
Julia Gołas
Izabela Urbanek

Opieka: mgr Magdalena Cytryoska-Kurzępa

Życzymy Wam miłych i bardzo udanych wakacji!!!

