
 

Gazetka redagowana przez uczniów Akademickiego Gimnazjum Milenium 

Styczeń/Luty 

Rok szkolny 2016/2017 

 



Słowo wstępne 
 

 Coraz szybciej robi się ciemno, a zimno i wiatr dają się we znaki. Słońce nie wychodzi już tak 

często zza chmur, a i my zrobiliśmy się mniej pogodni. Na szczęście dla nas zdarzają się także 

momenty słoneczne i radosne. A że już niedługo czas ferii, pragniemy wprowadzić Was w ten 

beztroski nastrój - dlatego przedstawiamy najnowszy numer Gim-Newsa. Znajdziecie w nim, m.in.: 

 

 Recenzję filmu ,,Zwierzęta nocy” oraz książki ,,Buba’’; 
 

 Cykl Black&White- tym razem rozgorzała dyskusja na temat 

komercjalizacji świąt;  
 

 Wywiady – w ostatnim numerze poznaliście bliżej klasy trzecie, teraz 

przyszła kolej na klasy drugie;  
 

 Reportaże - sprawdźcie, co takiego wydarzyło się w naszej szkole; 
 

 Przed Wami cykl: ,,Jak żyć?”, a w nim kilka porad - warto tam zajrzeć! 
 

Mamy nadzieję, że w tym numerze każdy znajdzie coś dla siebie.  Życzymy Wam pięknych 

ferii, dużo śniegu i odpoczynku… A w wolnej chwili - zapraszamy do lektury! 

           

           REDAKCJA  

  



Reportaż 
 

Doszły mnie słuchy, że poprzedni reportaż według niektórych okazał się bardzo 

kontrowersyjny. Miło nam, że aż tyle osób interesuje tym, co dzieje się w naszej placówce. Jednak 

zważywszy na to, że możecie rzucić się na mnie z widłami i pochodniami, pragnę sprostować pewną 

rzecz (tylko i wyłącznie ze względu na to, że boję się o swoje życie :D). Otóż, każda klasa jest 

najlepsza, każda pod innym względem i na swój własny sposób jest wyjątkowa! Kiedy ten temat 

mamy już za sobą, czas na coś nowego. Mianowicie – Narodowe Święto Niepodległości . 

11 listopada obchodziliśmy bardzo ważne święto państwowe. Z tej okazji klasa 3c wraz  

z uczniami klasy 2b oraz z zespołem muzycznym pod opieką pań nauczycielek: pani Beaty Sitarek, 

pani Magdaleny Cytryńskiej-Kurzępy i pani Agnieszki Żółtowskiej przygotowała spektakl artystyczny. 

Całość rozgrywała się w sławnej kawiarni Pod Pikadorem, w dwudziestoleciu międzywojennym. No 

dobra… tak naprawdę to w sali wielofunkcyjnej, ale jeśli będziecie czytać dalej, to zrozumiecie, 

dlaczego tak napisałam :). 

Trudno jest znaleźć słowa, które opisywałyby wygląd sali. Naprawdę scenografia była na 

najwyższym poziomie. Ustawiono kilka stołów wraz z pełnym nakryciem, oprócz tego oczywiście 

nastrojowe świece i lampiony. Nie zabrakło również 

drzwi (prawdziwe, drewniane drzwi!) i wielkich biało-

czerwonych kokard na ścianach. Zawieszono również 

napis z nazwą kawiarni, żeby rozwiać wszelkie 

wątpliwości widzów. Stworzono prawdziwy klimat 

kawiarni, szczerze powiedziawszy, zastanawiałam się, 

czy aby na pewno nie pachnie kawą… 

Jeśli chodzi o stroje, to tutaj także nie ma się 

do czego „przyczepić”. Uczniowie poprzebierali się 

bardzo pomysłowo. Z detalami odwzorowali stroje oraz fryzury tamtych lat, czyli charakterystyczne 

ułożenie włosów, spódniczki i futerka, a także nakrycia głowy. Oczywiście panowie tradycyjnie  

w białych koszulach, co nadawało całości trochę oficjalny charakter, aczkolwiek w sam raz 

wpasowywał się w żółte oświetlenie lamp kawiarnianych.  

Z łatwością można było domyślić się po samym wyglądzie postaci, kto kogo gra. Tak więc Zosia 

wyglądała jak Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Antek jak Julian Tuwim, itd.  W pełni czuło się 

atmosferę tamtych lat. 

Sam występ był ciekawy. Dokładnie zaprezentował nastroje wówczas panujące, a także 

mogliśmy posłuchać deklamacji wierszy z tamtego okresu. Wśród aktorów dało się wyczuć swobodę, 

co sprawiało, że dużo lepiej oglądało się ten spektakl. A co do podejrzanie wyglądającej malinowej 

substancji imitującej wino - nie wypowiem się, aczkolwiek nauczyciele gwarantowali, że na potrzeby 

scenariusza użyto zamiennika w postaci oranżady. Osobiście tego nie sprawdziłam, ale jeśli nie 

nadzieja, to co nam pozostanie? Sprawę kieliszków uznaję za zamkniętą. Całość zakończyła się 

„Alarmem” Antoniego Słonimskiego przedstawionym w bardzo ciekawy i oryginalny sposób - 

mianowicie wprowadzono pozorną panikę, w której jednak można było wyczuć pewną harmonię i nie 

wyglądało to jak pogo, a raczej uporządkowany nieład. Sceny przeplatano różnymi piosenkami z 



tamtego okresu. Po pewnym czasie taka ilość piosenek była jednak męcząca. Ograniczyłabym się do 

dwóch, maksymalnie trzech piosenek.  

Bardzo podobało mi się również to, że występ był wzbogacony o prezentacje multimedialne, 

a także ciekawy motyw z rozdawaniem ogłoszeń widzom przez kelnerów, którzy, swoją drogą, mieli 

świetne szelki :). 

 Interesującym motywem była również próba odwzorowania przemówień Ignacego 

Paderewskiego i generała Józefa Piłsudskiego, która, przynajmniej moim zdaniem, zakończyła się 

sukcesem. 

 Świetnie bawiłam się również, kiedy tańczono. Najpierw było to wolny, tak sądzę.  I tutaj też 

się na chwile zatrzymam. Wiem, że nie każdy musi być wielkim fanem tańca, ale skoro  

w przedstawieniu przewidziano taniec, to można by trochę poćwiczyć. Szczególnie jeśli tańczy się  

w większej grupie, gdzie widać , kiedy kto się pomyli. Ale to nic, jesteśmy tylko ludźmi, każdemu może 

się zdarzyć. 

 Kontynuując, starałam się obserwować reakcję uczniów podczas występu i muszę przyznać, 

że byłam szczerze zaskoczona, kiedy na sali było niemal cicho, co naprawdę rzadko się zdarza przy 

przedstawieniach tego rodzaju, które są zazwyczaj nudnym wykładem historycznym. Tutaj uczniowie 

wyglądali na szczerze zainteresowanych tym przedsięwzięciem, więc albo byli strasznie zmęczeni, 

albo bardzo im się podobało. Szczerze, bardziej obstawiam tę drugą opcję. 

 Podsumowując. Występ ten, nie licząc małych niedociągnięć, był niesamowity. Bardzo mi się 

podobał, nie tylko role zostały świetnie odegrane, ale również dyskretnie próbowano przekazać nam 

ważne fakty historyczne, które powinniśmy zapamiętać. U mnie, niestety, to nie zadziałało, ale nie 

denerwujmy się, do testu gimnazjalnego jeszcze dużo czasu :D. 

 Wielki ukłon w stronę aktorów, którzy odważyli się zagrać w tak ważnym przedstawieniu,  

a także dla Pań, które postanowiły podjąć się tego wyzwania. Doceńmy również panią Beatę 

Dziurleję, która była pomysłodawczynią wspaniałej scenografii, a także zespół muzyczny, który 

zaśpiewał piosenki (taka moja odkrywcza myśl :D). 

 Już na sam koniec pragnę pochwalić tych wszystkich, którzy zachowali się odpowiednio  

i pozwolili na obejrzenie tego niesamowitego widowiska, które zresztą już niedługo ma być 

wystawione w teatrze. 

                                                                                                                              Iza  

 



Reportaż 
 

„Lata dwudzieste, lata trzydzieste” w gnieźnieńskim teatrze 

W niedzielne popołudnie 15.01.2017r. scena gnieźnieńskiego teatru zamieniła się w 
stylowe wnętrze warszawskiej Kawiarni Pod Pikadorem. Była to jedna z najsławniejszych kawiarni 
okresu międzywojennego, która została  otwarta osiemnaście dni po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości, miejsce spotkań poetów z grupy Skamander. Przy kawiarnianych stolikach zasiedli: 
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Jan Lechoń, Jarosław 
Iwaszkiewicz, Kazimierz Wierzyński, którzy dyskutując o polityce i sztuce, deklamowali publicznie 
swoje wiersze. W tych rolach wystąpili nie zawodowi aktorzy, ale… uczniowie Akademickiego 
Gimnazjum Milenium.  

           

Oprócz literatów pojawili się również wybitni politycy Polski międzywojennej: Józef Piłsudski, 
Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Władysław Grabski i Eugeniusz Kwiatkowski. Mogliśmy 
wysłuchać ich pełnych entuzjazmu mów politycznych. Gościom kawiarni Pod Pikadorem czas umilały 
występy zespołu wokalnego śpiewającego piosenki Hanki Ordonówny: „Miłość Ci wszystko wybaczy” 
czy „Na pierwszy znak”. Uczniowie zaprezentowali się w zbiorowym układzie tanecznym do piosenki 
„Może kiedyś innym razem”. Na szczególną uwagę zasłużyło trzymające w napięciu wykonanie 
„Alarmu” Antoniego Słonimskiego. Gimnazjalistów wspomogli uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej 
Milenium, którzy brawurowo wykonali piosenkę „Wojenko, wojenko”. Swoistą klamrę kompozycyjną 
stanowiła zatrzymana klisza – uczniowie na chwilę zastygli w nieruchomej pozie, by po chwili „ożyć”, 
co skłoniło do zadumy nad mijającym czasem. Dodatkową atrakcję dla widzów było wykonanie przez 
grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej i Akademickiego Gimnazjum Milenium dwóch kolęd. 

                        



Autorkami scenariusza „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” są: Magdalena Cytryńska-Kurzępa i 
Beata Sitarek – nauczycielki języka polskiego i historii w Akademickim Gimnazjum Milenium. We 
współpracy z nauczycielką muzyki Agnieszką Żółtowską – powstał program artystyczny „Lata 
dwudzieste, lata trzydzieste”. Pomysłodawczyniom przedstawienia zależało na ukazaniu 
wielobarwnego kolorytu dwudziestolecia międzywojennego,  odejściu od wspominania okresu 
zaborów i podkreśleniu euforii, jaka ogarnęła Polaków tuż po odzyskaniu niepodległości.  

 

       

Widownia teatru w całości wypełniła się zaproszonymi gośćmi. Wśród publiczności znaleźli 
się przedstawiciele lokalnych władz, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, uczniowie oraz rodzice. 
Występ uczniów został przyjęty gromkimi brawami. Podróż w czasie do pełnych  radosnego 
entuzjazmu lat 20. minionego wieku wywołała u widzów sentymentalną refleksję oraz prawdziwe 
wzruszenie.  Sprawdziły się słowa piosenki odśpiewanej na koniec przedstawienia przez występującą 
młodzież: „Lata 20., lata 30., kiedyś dla wzruszeń będą pretekstem”.  

 
Magdalena Cytryńska-Kurzępa  

 
                                     
 

       



Black&White 
 

5 listopada, centrum  miasta, idę sobie raźnym krokiem, obserwując wystawy sklepowe. 
Nagle patrzę, a tu w jednej witrynie sklepowej choinka udekorowana lampkami i bombkami. Nie, 
byłoby ok, gdyby nie fakt, że to początek listopada. Na początku może tego nie zauważamy, ale tak 
jest zawsze. 

Kalendarz wygląda następująco: na początku października pojawiają się ozdoby  na 
Halloween, później w połowie tego samego miesiąca znicze i wszelkiej maści wiązanki na groby. 
Następnie jak tylko minie Wszystkich Świętych, czas na odkopywanie ze strychu sztucznych choinek, 
łańcuchów i mikołajów. W połowie grudnia dołączają się ozdoby na sylwestra. Dekoracje świąteczne 
mogą stać do lutego, więc tak właśnie to wygląda. Kolejna zmiana scenografii na zajączki, jajeczka, 
jakieś pomniejsze kurczaki. Później kolej na Dzień Matki. Możemy wtedy zauważyć wszelkiego 
rodzaju pomysły na prezenty. Jest to też czas pierwszych komunii, więc sprzedawcy również chcą 
pokazać, co oferują na tę okazję. Dalej oczywiście Dzień Dziecka, czyli wystawa zmienia się w 
upominki dla pociech. Tradycyjnie 23 czerwca Dzień Ojca, czyli znowu coś innego.  

Wakacje jeszcze porządnie się nie zaczęły, a już możemy zaobserwować, jak w witrynach 
pojawiają się plecaki, piórniki i hasła w stylu: „Przygotuj swoją pociechę na nowy rok w szkole”.  
I tak w kółko, i w kółko. Może na początku wydaje wam 
się to nieszkodliwe, o, tak sobie dekorują wystawy, 
przyjemnie się na to patrzy. Uwierzcie mi, na dłuższą 
metę jest to jednak męczące, monotonne, a  przede 
wszystkim bezsensowne. 

 Halo! Amnezja to nie jest jeszcze choroba 
cywilizacyjna! Cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba 
wieńcowa, otyłość, anoreksja - z tym się zgodzę. Może 
jestem ślepa, ale nie widzę tutaj choroby, która 
wywoływałaby wielkie zaniki pamięci albo potrzebę oglądania zajączków w lutym lub choćby 
przypominania dzieciom na początku wakacji, że nie wypoczną sobie, bo gdziekolwiek pójdą, zobaczą 
te wszystkie plecaki i piórniki… To zaś nieodwołalnie kojarzy się ze znienawidzoną szkołą, do której 
każdy będzie musiał się wybrać - siedzieć w dusznych klasach, starając się nie zasnąć, kiedy 
nauczyciele będą próbowali zapchać nam głowy różnymi informacjami… 

 Rozumiem, że okres wyczekiwania jest ważny, a nic tak nie buduje atmosfery jak napięcie 
wywołane czekaniem, ale co jeśli tak wczesne rozpoczęcie tego jest złe? Może człowiek nie jest  
w stanie ekscytować się przez dwa miesiące?  

 Jest takie bardzo mądre powiedzenie: „Co za dużo to nie zdrowo”. Uważam, że jest ono jak 
najbardziej adekwatne do tego, co się teraz dzieje. Zaczynamy się cieszyć w listopadzie, że już 
niedługo święta, a kiedy przyjdzie grudzień, to zupełnie nie możemy poczuć tej magicznej i 
niepowtarzalnej atmosfery świątecznej, bo została ona stworzona już na początku listopada i zdążyła 
nas wymęczyć. 

 Więc może lepiej by było, gdyby zaniechać dekoracji wystaw sklepowych, a przez cały rok 
widniałyby tam neutralne rzeczy do kupienia? To byłoby lepsze niż tworzenie wystaw świątecznych  z 
dwumiesięcznym wyprzedzeniem, ale ludzie zamiast odczuwać irytację, zaczęliby odczuwać  wtedy 
nudę (w zasadzie trudno jest wybrać, która z tych wartości byłaby korzystniejsza). Dlatego proponuję 
tradycyjny umiar i stonowanie. Sprawi to, że wszyscy będą zadowoleni, a ja nie wpadnę w szał, kiedy 
zobaczę choinkę w witrynie sklepu :)                                                                                  Iza  



                                                           Black&White 
 

Święta, święta i po świętach... Mimo tego, że okres bożonarodzeniowy jest już dawno za 

nami, wciąż można gdzieniegdzie natknąć się na gwiazdora, Mikołaja albo choinkę namalowaną na 

jakimś plakacie, albo występujących w reklamie. Stan ten trwa już od listopada i wielu ludzi 

narzeka na wykorzystywanie świąt Bożego Narodzenia w celach komercyjnych. Ja jednak uważam, 

że właśnie między innymi dlatego ten okres jest taki magiczny. 

Okres wigilijnej celebracji kojarzy się w dzisiejszych czasach z Kevinem samym w domu, Coca-

Colą i prezentami pod choinką. Oczywiście, jest to trochę przykre, ale dajmy spokój - to ma być okres 

wytchnienia, odpoczynku z rodziną, który od dawna eksploatowany jest przez reklamodawców. Czy 

to jednak nie jest urocze? W Polsce śniegu nie ma, więc żeby wejść w świąteczny klimat, 

potrzebujemy trochę tych przypominajek – czegoś, co wprowadzi nas w pogodny nastrój, takich jak 

słodka reklama ze świętym Mikołajem w roli głównej. Naukowo udowodniono, że otoczeni takimi 

właśnie przyjemnymi rzeczami jesteśmy bardziej chętni do czynienia dobra – a to, że w ogóle tego 

potrzebujemy, to już inna, bardziej przykra sprawa... 

Ale co by nam zostało, gdyby nie komercyjne wykorzystywanie Bożego Narodzenia? Byłoby  

o wiele smętniej. Wiadomo, że Święta to nie tylko reklamy i popowe piosenkarki przebrane za 

pomocnice Mikołaja - ale ta tandeta ma swój piękny urok, który stał się już częścią tradycji. Nikomu 

to nie szkodzi, ludzie na tym zarabiają a my możemy cieszyć się świątecznym klimatem.  

Trzeba jednak pamiętać o tym, żeby zauroczenie tą powtarzalnością Bożego Narodzenia nie 

przesłoniło nam tego,  co najważniejsze w tym pięknym święcie - spotkania się z rodziną i przyjaciółmi  

oraz celebrowania miłości i tradycji.                                                                                  

 Michał 

                                        

 

 



                                        Opowiadanie świąteczne 
 

Co z tego, że święta już były? Uważamy, że magię Wigilii powinniśmy przeżywać 

codziennie, dlatego proponujemy Wam mały ,,powrót do przeszłości’’. 

     Ktoś kiedyś powiedział Klaudii, że Święta bez śniegu, choinki i prezentów to nie Święta. W 

tym roku nie było śniegu. W domu Klaudii nie było też choinki ani prezentów. Mama nie ukrywała 

tego, że nie ma czasu, a tym bardziej pieniędzy na kupowanie czegokolwiek. Cały dzień pracowała w 

księgarni, układając na półkach nowe książki i płyty. Z tego, co Klaudia wiedziała, mama marnie 

zarabiała. Dziewczynka zawsze po szkole przychodziła do księgarni i spędzała całe popołudnie w 

małym składziku pełnym kartonów, czytając książki z biblioteki. Kiedy mama kończyła pracę, wracały 

razem do domu.  

Mieszkały w małym mieszkanku w zimnej kamienicy. Bez choinki i bez prezentów. Czasami 

przyjeżdżał do nich brat Klaudii – Łukasz – ale w te Święta miał dużo pracy i nie wiadomo było, czy je 

odwiedzi. Na Wigilii klasowej koleżanki Klaudii mówiły o tym, co dostaną pod choinkę. Następnej 

nocy dziewczynka nie mogła zasnąć. W dniu Wigilii Klaudia spędziła całe przedpołudnie w składziku. 

Ale jakoś nie chciało jej się czytać. Wyszła z dusznego pokoiku. Sklep był pełen ludzi. Wszyscy na 

ostatnią chwilę szukali czegoś na prezent.  

  Mama klęczała przy jednym z regałów. Zapomniała związać swoje jasne włosy starą wstążką. 

To oznaczało, że jest zmęczona. I smutna.  

   - Mogę ci pomóc? - zapytała Klaudia. Mama spojrzała na nią zszarzałymi ze zmęczenia oczami. 

   - Jasne – uśmiechnęła  się krzywo. Jej ręce trochę drżały, gdy wyjęła z kartonu kolejną książkę. 

Klaudia kucnęła obok. Starała się wyciągać jak najwięcej książek naraz, żeby mama musiała się jak 

najmniej męczyć. Dziewczynka zastanawiała się, dlaczego wcześniej nie pomyślała o tym, aby pomóc 

mamie. Przecież spędziła tyle godzin bezczynnie, patrząc w ścianę brzydkiego pokoju na zapleczu. 

Teraz Klaudia postanowiła jej to wynagrodzić. Układała książki tak szybko, że sama była tym 

zaskoczona. 

Inni pracownicy sklepu mieli mnóstwo do zrobienia, więc nie zauważyli tej dziwnej sytuacji,  

a kiedy mama i Klaudia opróżniły już wszystkie kartony, właścicielka sklepu pozwoliła im iść do domu 

o dwie godziny wcześniej. Gdy wyszły, powietrze było trochę zimniejsze niż wcześniej, a deszcz, który 

padał bez przerwy przez cały tydzień, nagle znikł.  

Tego dnia nigdzie im się nie śpieszyło. Był już prawie wieczór i zaaferowani ludzie mijali je na 

ulicy prawie biegiem, by nie spóźnić się na Wigilię. One stały przed najładniejszym oknem 

wystawowym i oglądały migoczące światełka na sztucznej choince.  

  W pewnym momencie światełka zgasły, bo właścicielka musiała już zamykać. Podreptała 

szybko w górę ulicy, życząc im „Wesołych Świąt”. Mama westchnęła.  

   - Przepraszam, kochanie.  

Pogładziła Klaudię po głowie. - Co to za beznadziejne Święta bez  choinki i prezentów. Ale 

kupimy jeszcze coś pysznego na kolację, zgoda? 



   - Pewnie - Klara chwyciła mamę za rękę. Zdążyły jeszcze kupić kilka świeżych bułeczek w ostatniej 

otwartej piekarni. Potem wróciły powoli do kamieniczki. Mama wyjęła klucze i włożyła je  

w zardzewiałą dziurkę w drzwiach. Klaudia patrzyła na bezdomnego kota, który siedział pod brudną 

ścianą. Wlepił w nią świecące oczy, które zdawały się być większe od jego wychudzonego ciała. 

Klaudia wzięła go na ręce. Kot był tak słaby, że nawet się nie wyrywał. Mama spojrzała na niego  

z niechęcią. 

   - Może to będzie mój prezent? - zapytała dziewczynka z nadzieją. To przekonało mamę. Kiedy 

znalazły się w mieszkaniu, było tam jakby cieplej niż zwykle. Wykąpały kota w mnóstwie mydła,  

a potem zawinęły w ręcznik. Wyglądał na jeszcze mniejszego niż przedtem. Klaudia przypomniała 

sobie o kawałku kiełbasy, który leżał od dawna z tyłu lodówki. Gdy kot go zobaczył, jego ogromne 

oczy prawie wyszły z orbit. Potem Klaudia wyszperała jeszcze trzy konserwy z rybami. Mama znów 

spojrzała niechętnie na kota. 

   - Przecież w Święta nikt nie powinien być głodny – uparła się. Po chwili mama zgodziła się i znalazła 

jeszcze stary pasztet. Wkrótce kot zwinął się w kłębek przy kaloryferze. Wyglądał o wiele lepiej niż 

wcześniej. 

Mama i Klaudia zjadły kolację. Choć nie różniła się aż tak bardzo od ich normalnej kolacji, 

dziewczynka czuła, że jest w niej coś specjalnego. Potem przypomniała sobie o Łukaszu. Przypomniała 

sobie jak kiedyś, kiedy jeszcze obchodzili Święta razem, pojechał na drugi koniec miasta, żeby kupić 

najtańszą choinkę do ich mieszkania. Albo gdy grali razem w grę planszową, którą dostał w prezencie, 

aż do północy. 

I wtedy usłyszały pukanie do drzwi. 

 

 

                                                                                                                            

Ola 

 

                                                 

 

 
 

 

 

 



Wywiady z klasami drugimi AGM 
 

W tym numerze chcemy zaprezentować Wam klasy II. Wszystkim zadaliśmy te same 

pytania. Sprawdzicie, jak na nie odpowiadali. W kolejnym numerze – klasy I. 

Wywiad z klasą 2a 
 

1. Kto czuje się humanistą, kto umysłem ścisłym? 

Humaniści: 25% 

Umysły ścisłe: 25% 

Nieokreślone: 50% 

2. Kto uczy się grać na jakimś instrumencie? 

Wszyscy gramy na gitarze, a oprócz tego niektórzy 
wymienili: perkusję, ukulele, gitarę basową, cajon, 
trójkąt, dzwonki, pianino, waltornię, flet, flażolet, 
harmonijkę i keyboard. 

3. Jak oceniacie atmosferę w Akademickim 
Gimnazjum Milenium, a jak w naszej 
klasie? 

Atmosfera w szkole jest w porządku, a w klasie 
jest "cudownie i magicznie". 

4.  Czy w ostatnim czasie któreś z Was 
przeszło na jakąś dietę? 

Jedna osoba nie je słodyczy, inna jest wegetarianką, a jeszcze inna weganką. 

5. Wybierzcie cytat najlepiej opisujący waszą klasę. 

" I tak wszyscy umrzemy". 

 

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

d o b r e  p o ma r a ń c z o w e 

 

7.  Czy uważacie Internet za rzecz niezbędną? Czy moglibyście bez niego żyć? 

Internet pozwala nam się rozwijać, doskonalić nasze pasje. 

8. Prawdziwy przyjaciel powinien być... 

Dobry. Pomarańczowy.                



                                             Wywiad z klasą 2b 

                                                              

1. Kto czuje się humanistą, a kto umysłem ścisłym? 
 

Nieokreślone osoby: 16% 

Humaniści: 44% 

Umysły ścisłe: 40% 

 

2. Kto uczy się grać na jakimś instrumencie muzycznym? Jeśli tak, to na jakim? 

 

Cała klasa uczy się grać na gitarze. Dwoje uczniów uczęszcza do Szkoły Muzycznej, tam uczą się grać 
na: trąbce i instrumentach perkusyjnych. Jedna z uczennic gra na keyboardzie. 

 

3. Jak oceniacie atmosferę w Akademickim Gimnazjum Milenium, a jak w Waszej klasie? 
 

Zarówno w klasie jak i w szkole uczniowie czują się przyjemnie, bardzo dobrze, na korytarzu  
uczniowie uśmiechają  się do siebie,  nawzajem sobie pomagają. Niektórzy uważają, że szafki na 
telefony komórkowe powinny być wycofane. 

 

4. Czy w ostatnim czasie, któreś z Was przeszło na jakąś dietę ?  
   

Większość uczniów nie jest na żadnej diecie, ale starają się dobrze odżywiać. Jedna osoba przeszła na 
wegetarianizm, a kolejna ma dietę z powodu choroby.  

 

5. Wybierzcie cytat, który najlepiej opisuje Waszą klasę. 
 

Uczniowie nie mogli się zdecydować na jedno hasło, dlatego wybrali dwa. 

,,Ora et labora.” 

,,Miej serce i patrzaj w serce…” 

 

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

Większość klasy nie podąża ślepo za modą, ale lubi sprawdzać nowości modowe.  

 



7. Czy macie jakieś ulubione tradycje świąteczne?  
 

Każdy z uczniów ma jakieś ulubione tradycje świąteczne, np. pieczenie pierników, ubieranie choinki, 
śpiewanie kolęd z rodziną i wspólna wigilijna kolacja, dawanie i otrzymywanie prezentów oraz 
dzielenie się opłatkiem.  

 

8. Czy uważacie Internet za rzecz niezbędną? Czy moglibyście się bez niego obyć? 
 

Według uczniów wszystko zależy od sytuacji, w niektórych Internet jest wręcz niezbędny, np. 
nauka, sprawdzenie dziennika, a w niektórych mogliby się bez niego obyć. Przykładem tego jest 
rozrywka. 

 

9. Prawdziwy przyjaciel powinien być… 
 

Lojalny, szczery, pomocny i prawdziwy. 

                

                    

 

 

 

                                                     Wywiady przeprowadziły: kl.2a Natalia; kl.2b Julka i Ania  



                                                             Jak żyć?      

 
Nie ma dnia, żebyśmy nie słyszeli, czy to z telewizji, czy z radia – świątecznych reklam. 

Pełno w nich pochwał własnych towarów, namawiania do kupna prezentów – bo to już niedługo, 

właściwie zaraz, trzeba się śpieszyć, czas ucieka. Nietrudno zauważyć pewnej corocznej ,,tradycji’’, 

po 11 listopada, ba, nawet już po 1., możemy na wystawach znaleźć czekoladowe mikołaje, słynne 

,,adwentowe’’ kalendarzyki, bombki, łańcuchy, gwiazdki i inne różne gadżety - innymi słowy: czego 

to fantazja ludzka nie wymyśli… 

 A teraz, popatrz na siebie, w tym gąszczu świątecznych przygotowań. Czekasz z utęsknieniem 

na świąteczne przeceny, kupujesz wszystko na już? Bierzesz udział w tej, jakby nie patrzeć, 

świątecznej parodii, tzw. ,,szopki”? Jeśli rok temu tak było - zmień to. Za prezentami rozglądaj się 

wcześniej, mnóstwo produktów jest o wiele tańszych we wrześniu niż w grudniu. Nie biegnij do 

sklepu, bo zobaczyłeś napis:  ,,WYPRZEDAŻ -50% NA WSZYSTKIE TOWARY’’, ,,KONIECZNIE MUSISZ 

TO MIEĆ!!!’’.  Warto zatrzymać się w tym świątecznym pędzie i dobrze zastanowić się:  CO DLA MNIE 

JEST WAŻNE?  Prezenty, tańsze ozdoby, bogatsza i większa choinka, lepsze jedzenie? A może 

spotkanie z bliskimi, ten magiczny czas, kiedy wszystko wydaje się inne, jakby bliższe? 

 Święta mogą być dobrym testem sprawdzającym nas - nie chodzi mi tylko o argumenty wyżej 

wymienione, ale oceniające postępowanie. Przecież to okres, w którym powinniśmy być milsi, 

życzliwsi, pomocni. Ale czy tacy jesteśmy? Jak wygląda wkład nastolatka w przygotowania 

świąteczne? Cóż, niestety bardzo różnie. Jedni angażują się bardziej, inni już mniej. Ale zima to 

również dobry moment na włączenie się w jakąś akcje charytatywną, wolontariat. Teraz jest 

mnóstwo zbiórek żywności, odzieży, np. ,,Szlachetna paczka”. Czemu by nie pomóc i nie dołączyć? 

Nie tylko spędzimy czas poza domem, pomożemy komuś, zrobimy coś dobrego. Śmiało, włączmy się  

w pomaganie, to nietrudne. Jeśli  nie chcemy, z różnych powodów, uczestniczyć w akcjach, wystarczy, 

że po prostu porozmawiamy z sąsiadką, pomożemy wnieść zakupy, wyniesiemy śmieci - nastawimy 

się na okruchy dobra. Niby małe, ale dają satysfakcje.. 

 Na koniec, w imieniu ekologów,  zaapeluję o większą humanitarność. Nie musimy wycinać 

tylu choinek, zadbajmy o biednego karpia (i tak go zjemy, więc postarajmy się nie odwlekać egzekucji, 

zadając sobie słynne pytanie: a co jeśli przemówi…?). Pamiętajmy o naszych braciach mniejszych, 

czyli nie zostawiajmy psów, kotów na balkonie, kiedy jedziemy po zakupy. Postarajmy się, aby te 

kolejne święta były po prostu naszą oznaką 

dobroci.  

 

 

Julia 



                                                            Recenzja książki 
 

 Nadeszła zima, czas malejącego słońca. Aby te zimowe popołudnia nie kojarzyły się Wam 

tylko z odrabianiem lekcji czy powtarzaniem materiału (kartkówki, sprawdziany), proponuję 

ciekawą książkę. Zresztą, za chwilę ferie… A wtedy można zatonąć w ulubionej lekturze na wiele 

długich godzin…  

 Niektórzy mogli ,,spotkać się” z Barbarą Kosmowską jeszcze w podstawówce, gdzie zapewne 

czytali ,,Pozłacaną rybkę” tej autorki. Ta sama pisarka napisała ,,Teren prywatny’’ doceniony  

w konkursie na Dziennik polskiej Bridget Jones (I miejsce), a za ,,Bubę’’ otrzymała pierwszą nagrodę  

w konkursie Uwierz w siłę wyobraźni i nominację do Nagrody Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 2003. 

Kosmowska zdobyła I Nagrodę w konkursie im. Astrid Lindgren w roku 2007. 

 Moja propozycja to kontynuacja ,,Buby’’- ,,Buba. Sezon ogórkowy”. Buba, licealistka, 

brydżowa mistrzyni (dla mniej wtajemniczonych, brydż to gra w karty) przeżywa zawód miłosny. 

Kiedy , jej zdaniem, sytuacja zostaje unormowana,  na jej głowę spadają liczne kłopoty: coraz częstsze 

kłótnie rodziców, alienacja dziadka i ojca - nałóg komputerowy, problemy przyjaciółki z narkotykami, i 

 chyba najmniej ważne w tym gronie, kłopoty z angielskim. Dodajmy do tego babkę Ritę, 

emerytowaną nauczycielkę, wielką fankę zdrowej (aż do przesady) kuchni, próbującą zmienić nawyki 

żywieniowe całej familii, lekko ekscentrycznych przyjaciół rodziców - małżeństwo Mańczaków, 

starających się o adopcję dziecka, karciane potyczki za Stalinem-oszustem, gdzie stawką są: garnitur 

ślubny Pana Klemensa, renta jego i  mamusi, a także kłopoty z wiecznie szukającą pracy siostrą-

aktorką. Mimo dość skomplikowanej i momentami trudnej fabuły, powieść aż tryska humorem 

(szczególnie godne polecenia są żarty  

i docinki dziadka). 

 Książka nie jest ani długa, ani bardzo poważna czy 

wymagająca. Przedstawia życie nastolatków takie, jakie jest: raz 

dobre, kiedy indziej trochę gorsze. Buba jest postacią pozytywna, 

która pokazuję, że z każdych kłopotów da się wyjść z twarzą. Jeśli 

kogoś zainteresował temat, gorąco polecam inne książki Barbary 

Kosmowskiej, szczególnie te z serii ,,plus minus 16’’. Warto 

przeczytać również pierwszą część Buby, gdzie pokazane jest 

znalezienie Dokładki, brydżowy turniej czy pierwsza miłość 

dziewczyny.  

 Mnie osobiście powieść bardzo się podobała. Jest i 

humorystyczna, i momentami poważna. Mistrzowskie dialogi, wnikliwa obserwacja człowieka i jego 

zachowań, cięte riposty to przepis na dobrą lekturę. Zapraszam do czytania.                   

 

                                                                                                                           Julia                                                                                                                 



                                                  Recenzja filmu 
 

Niewątpliwie nazwisko Toma Forda jest rozpoznawane wśród większości naszych 
czytelniczek, a być może również wśród niektórych czytelników. Ten utalentowany amerykański 
projektant zasłynął dzięki współpracy z domami mody Gucci i Yves Saint Laurent, choć obecnie 
tworzy pod własnym szyldem. Odważne kreacje i perfumy zdobyły uznanie na całym świecie, ale 
niewielu zna jego drugą stronę - Ford jest również reżyserem filmowym. Mimo tego, że 
teoretycznie dopiero stawia pierwsze kroki w tym świecie, to w jego dotychczasowych dziełach 
widać już ogrom filmowego talentu.  

Drugi film Toma Forda to Zwierzęta nocy. Fabuła podzielona jest na dwie linie narracyjne – 
pierwsza to historia artystki i właścicielki galerii sztuki Susan (granej przez Amy Adams – American 
Hustle, Człowiek ze stali, Wielkie oczy), która prowadzi średnio udane życie ze swoim mężem. 
Pewnego dnia otrzymuje w prezencie powieść od swojego pierwszego męża, który jest pisarzem. 
Książka, zatytułowana właśnie Zwierzęta nocy, to mroczny thriller dziejący się w Teksasie. Kiedy 
kobieta zaczyna czytać dzieło, przenosimy się do świata fikcji – poznajemy wtedy historię Tony'ego  
(w tej roli Jake Gyllenhaal – Tajemnica Brokeback Mountain, Wolny strzelec, Labirynt), kochającego 
ojca i męża, który wraz z rodziną wyrusza w sentymentalną drogę przez zachodni Teksas. Koszmar 
zaczyna się, gdy dają się sprowokować trójce bandytów i pijaków. Zagłębiając się coraz bardziej  
w fabułę powieści, Susan przypomina sobie chwile spędzone wraz z byłym mężem i zdaje sobie 
sprawę, że książka jest zawoalowanym, personalnym atakiem na nią. 

Nawet jeśli pogubiliście się w powyższej fabule albo kompletnie was nie zainteresowała, to 
nic – i tak warto zobaczyć Zwierzęta nocy. Jak już wspomniałem, reżyser jest również projektantem 
ubrań i widać tu jego dobry gust. Każdy kadr nadaje się do oprawienia w ramkę i powieszenia na 
ścianie - zarówno piękne, artystyczne ujęcia z historii Susan, jak i surowe i mroczne obrazy, którymi 
zilustrowano opowieść o Tonym. Warstwa dźwiękowa również jest niesamowita – za muzykę 
odpowiedzialny jest polski kompozytor Abel Korzeniowski, którego utwory Wayward Sisters albo 
Table for Two mogą przejść do historii muzyki filmowej.  

Równie dobrze wypadają aktorzy. Amy Adams nie ma tu wiele do grania, ale Jake Gyllenhaal 
jak zawsze wypada olśniewająco, chociaż niektórzy mogą mieć już go dość w roli popadającego w 
obłęd (anty?)bohatera. Nagrodzony za swoją rolę Złotym Globem Aaron Taylor-Johnson wcielający 
się w jednego z napastników i Michael Shannon jako bezwzględny szeryf - również zasługują na 
pochwałę. 

Podsumowując - Zwierzęta nocy to przepiękny, lecz 
brutalny i bezwzględny thriller w którym nic nie jest takie, jakie 
się wydaje i który zdecydowanie warto polecić. Ta wspaniała 
przypowieść jest moim jedynym „osobistym” filmem roku i 
uważam, że warstwa audiowizualna w połączeniu z szokującą  
i nieoczywistą historią czynią go natychmiastowym klasykiem. 

Michał 
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