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Słowo wstępne
Przed nami ostatni numer gazetki szkolnej Gim-News. Minął rok, odkąd po raz pierwszy
napisaliśmy dla Was w nowym, znacznie poszerzonym składzie. Od tego czasu zredagowaliśmy
masę artykułów, zrobiliśmy pełno błędów ortograficznych, przeprowadziliśmy kilka ciekawych
wywiadów. Trzeba przyznać - nie próżnowaliśmy. Także i teraz, przeglądając nowy numer, nie
będziecie się nudzić. Przygotowaliśmy dla Was:









Cykl Black&White – poczytajcie o dwóch różnych spojrzeniach na tę samą sprawę;
Recenzje książek – lekkich, wakacyjnych, przyjemnych…
Recenzję filmu;
Recenzję płyty – razem odpłyńmy przy dźwiękach muzyki;
Kącik kulinarny – pełen pysznych i smacznych przepisów;
Kącik kulturowy – tym razem o kulturze Indian;
Cykl ,,Jak się uczyć…” – sposoby na dobry i udany odpoczynek;
Wakacyjny dodatek-niespodzianka: specjalna wkładka redakcyjnych ,,wypocin’’ , czyli
nasza własna twórczość (przeczytajcie i oceńcie sami ).

Miłej lektury!!!
REDAKCJA

Kalendarium gimnazjalisty

Czerwiec

1 czerwca – Święto Bułki
2 czerwca – Dzień Leśnika, Dzień Sąsiada, Dzień bez Krawata
3 czerwca – Dzień Dobrej Oceny
4 czerwca – Dzień Drukarza, Dzień Demokracji
5 czerwca – Światowy Dzień Środowiska
6 czerwca – Dzień bez Samochodu, Światowy Dzień Pocałunku
7 czerwca – Dzień Chemika
8 czerwca – Dzień Informatyka, Święto Uwalniania Książek
9 czerwca – Dzień Przyjaciela, Dzień Wspomnień Zimowych
12 czerwca –Dzień Stylisty Paznokci
13 czerwca – Święto Dobrych Rad, Święto Siostry
14 czerwca – Dzień Dziennikarza Obywatelskiego
15 czerwca – Dzień Wiatru
18 czerwca – Dzień Ewakuacji
21 czerwca – Międzynarodowe Święto Muzyki, Dzień Deskorolki, Dzień Łaskotek
22 czerwca – Światowy Dzień „Garbusa”, Dzień Kultury Fizycznej
25 czerwca – Światowy Dzień Smerfa
28 czerwca –Światowy dzień Grania w Butelkę
30 czerwca – Dzień Motyla Kapustnika, Dzień Rozwalania Zabawek

Lipiec

1 lipca – Światowy Dzień Architektury, Dzień Psa, Dzień Jazzu
2 lipca –Międzynarodowy Dzień UFO
3 lipca – Święto niczego

4 lipca – Święto Hot-doga
8 lipca – Święto Żaby, Światowy Dzień Bezsensownych Świąt
9 lipca – Dzień chodzenia do pracy inną drogą, Międzynarodowy Całkowicie Przeciętny Dzień
12 lipca – Światowy Dzień Imprezy
15 lipca – Dzień bez telefonu Komórkowego
19 lipca – Dzień Czerwonego Kapturka
22 lipca – Dzień Liczby Pi
23 lipca – Dzień Włóczykija
24 lipca – Dzień Policjanta, Dzień Pszczółki Mai

Sierpień
6 sierpnia – Dzień Musztardy
8 sierpnia – Dzień Transportu, Dzień Pokoju (Irak)
12 sierpnia – Międzynarodowy Dzień Młodzieży, Dzień Pracoholików
13 sierpnia – Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych
17 sierpnia – Dzień Pozytywnie Zakręconych
18 sierpnia – Dzień Latarni Morskiej
20 sierpnia – Dzień Komara, Dzień wyznawania miłości
21 sierpnia –Dzień Odliczania Dni do Końca Wakacji, imieniny Męcimira
24 sierpnia – Dzień Windowsa
31 sierpnia – Dzień Blogów

Julia

Black&White

CZY TRZEBA PRZYJĄĆ UCHODŹCÓW DO EUROPY?
O kryzysie imigracyjnym jest ostatnimi czasy głośno. Nic dziwnego – to jeden z symboli
obecnej dekady i obok zagrożeń ze strony Rosji i Korei Północnej jedna z największych masowych
paranoi dzisiejszych czasów. Nie jest to zbyt zaskakujące, biorąc pod uwagę niebezpieczeństwo,
jakie niesie ze sobą sytuacja panująca w Europie. Mimo to postaram się udowodnić, że powinniśmy
być otwarci (z umiarem) na uchodźców.
Zacznijmy od przykładu historycznego. Pewnie wielu kojarzy generała Andersa, który oprócz
walki o Monte Cassino znany jest też z masowej ucieczki w 1939 roku. Niczym Mojżesz wyprowadził
on tysiące Polaków z ZSRR, znajdując im nowe miejsce zamieszkania na całym kontynencie. Może nie
byliśmy aż tak agresywni jak dzisiejsi uciekinierzy z Bliskiego Wschodu, ale inteligencją raczej też nie
grzeszyliśmy.
Drugim powodem jest nasz humanitaryzm, bo to, że nie każdy uchodźca to prymitywny
niszczyciel europejskiej kultury czy terrorysta, który czci Allaha tylko dla tych 72 dziewic, to chyba wie
każdy (mam nadzieję...). Są tam dzieci, kobiety i bezbronni mężczyźni, którzy przeżyli piekło i marzą
teraz o bezpiecznym miejscu, w którym mogliby się schronić. Jak zamierzamy ich oddzielić od tych
najbardziej niebezpiecznych? Cóż, to już trochę trudniejsze.
W końcu nie można zapomnieć o tym, że uchodźcy jak ludzcy by nie byli, wciąż są groźni. To
naturalne, że się ich boimy – jak już powiedziałem, wśród tego prostego ludu, takiego jak my,
różniącego się w sumie tylko wyznaniem, karnacją i
językiem, są też ukryci terroryści stanowiący
niebezpieczeństwo dla naszej kultury. Musimy jednak
pamiętać, aby postawić się w sytuacji tych ludzi.
Niezależnie od naszej wiary, poglądów i przekonań,
wiedzmy, że są oni tacy jak my i że coś takiego
spokojnie mogłoby spotkać również nas. Czy gdyby w
naszym kraju powstała organizacja terrorystyczna,
która rozpętałaby u nas wojnę domową, nie uciekałbyś? Nie błagałbyś o łaskę? A może Polacy
zasługują na lepsze traktowanie od Arabów, bo... przeżyli wojnę (tak jak uchodźcy)? Są
chrześcijanami? Są biali (Arabowie też są biali)? "Powodów" jest wiele, ale jeden bardziej
bezsensowny od drugiego, dlatego apeluję: zachowajmy zdrowy rozsądek, ale przejrzyjmy na oczy łatwo jest odtrącić jednego człowieka, bo się go boimy, ale pytanie, czy za chwilę ktoś nie odtrąci nas.

Michał

Black&White
Imigracja na świecie to rzecz normalna. Trwa chyba od zawsze. Jednak od jakiegoś czasu to
zjawisko jest już dużym problemem. Bardzo dużym. Czy w dzisiejszej Europie powinno przyjąć się
imigrantów? Według mnie - nie…
Po
pierwsze,
przyjmowanie
imigrantów
nie
jest rozwiązaniem
problemów! Ludziom należy pomagać,
jasne, ale ta „pomoc”, którą oferuje Unia
Europejska, to rozwiązanie tylko bardzo
małego ułamka kłopotów, które może
przynieść Europie olbrzymie szkody.
Cywilizowane państwa powinny pomagać
tam, gdzie panuje wojna, a nie zapraszać
problemy do siebie, nie rozwiązując ich w
miejscach, gdzie były do tej pory…
Imigranci są już w Europie, ale w Azji i Afryce wojny i prześladowania trwają nadal. Unia Europejska
nie pomogła… A to nas czekają problemy!
Opowiadam o tych problemach, które zaproszono do Europy razem z imigrantami. O co mi
chodzi? „Bardzo się boimy. Jesteśmy w niebezpieczeństwie każdego dnia, każdej minuty. Oni
wchodzą do naszych domów. Oni są wszędzie, chcą się pozabijać, a my nie wiemy, co robić* — mówi
zrozpaczona mieszkanka greckiej wyspy Lesbos i błaga o pomoc w opanowaniu fali agresywnych
uchodźców, którzy nie respektują ani cudzej własności, ani prawa, jakie obowiązuje w kraju do
którego docierają.”i Problemy mają także kierowcy ciężarówek, którzy spotykają się z niesamowitą
agresją imigrantów.
A kim są imigranci dla siebie? No właśnie… Są to głównie muzułmanie, którzy w obozach dla
uchodźców po prostu prześladują chrześcijan, stanowiących wśród migrantów zdecydowaną
mniejszość. Przykre jest to, że Unia Europejska nie dość, że nie rozwiązała problemów w Azji i Afryce,
że zaprosiła do siebie ludzi, którzy niosą zagrożenie dla Europejczyków, to dosłownie przeniosła
prześladowania do Europy. Teraz mamy Erytreę na naszym kontynencie!
Ale powróćmy do już wspomnianego aspektu tego
problemu – religii. Zdecydowana większość imigrantów to
muzułmanie. Muzułmanie, którzy traktują kobiety jak rzeczy
(feministki, może tutaj byście reagowały, a nie zakładały
papierowe torby na głowy?!), którzy coraz częściej przyznają
się do popierania i wspierania ISIS, którzy się nie asymilują,
których kultura stanowi realne zagrożenie dla dorobku
kulturowego Europy…

Na koniec chciałem zaproponować kilka rzeczy:
1) Do norweskiej minister: Proszę nie wskakiwać do wody, żeby poczuć się jak uchodźca, tylko
realnie pomóc ludziom.
2) Do całej Unii Europejskiej: Zajmijcie się problemami, a nie polską praworządnością. A te
problemy, to 100 tysięcy osób w Wielkiej Brytanii otwarcie sympatyzujących z
zamachowcami.
3) Do reszty świata: Problemem nie jest to, że żaden Murzyn nie został nominowany do
Oscarów – problemem jest to, że co pięć minut ginie chrześcijanin. Gdzie tolerancja?
A przepraszam – zapomniałem, że Unia woli zajmować się krzywizną marchewki
i wchodzeniem po drzewach. Powodzenia! Ciekawi mnie tylko, czy Europa się ogarnie, czy
znów potrzebna jest tragedia, by zacząć szanować każdego, a nie tylko homoseksualistów
i Murzynów. (A’ propos tolerancji i homoseksualistów – chrześcijanin „prześladuje” ich, nie
pozwalając im adoptować dzieci, a muzułmanin wchodzi do klubu gejowskiego i morduje 50
osób.)

*Źródło wypowiedzi:
http://wpolityce.pl/swiat/264428-mieszkancy-greckich-wysp-blagaja-o-pomoc-imigranci-wchodzado-naszych-domow-musicie-nas-chronic-nie-mamy-wojny-a-to-my-jestesmy-ofiarami-wideo

Paweł

RECENZJA PŁYTY ASH & ICE THE KILLS
Jeśli chodzi o nowości w strefie muzycznej, to można powiedzieć, że jestem na bieżąco.
Mam przesłuchane interesujące wydania z tego roku, więc nic dziwnego, że niedawno chwyciła
mnie nuda. Kiedy rano zwlokłem się z łóżka tylko po to, by położyć się na kanapie, zdałem sobie
sprawę z panującej w domu ciszy. Zdecydowanie potrzebowałem muzyki, więc włączyłem... MTV
Rocks. I pewnie, dobrze jest posłuchać klasyków hard rocka (AC/DC) albo emopopu (My Chemical
Romance), ale potrzebowałem czegoś nowego... no i pojawiło się. Zespół o chwytliwej nazwie
z chwytliwym tytułem piosenki i co najważniejsze - z chwytliwą muzyką.
Dzięki Bogu płyta The Kills dostępna była na Spotify'u. Po krótkim zebraniu informacji
o zespole dowiedziałem się, że Ash &Ice to już piąty album brytyjsko-amerykańskiego duetu. Jego
członkowie to piosenkarka VV i gitarzysta Hotel (tak, to ich pseudonimy) - swoją drogą były mąż Kate
Moss. Na sierpień tego roku mają zaplanowany koncert w Polsce w ramach OFF Festivalu. Jakby co –
bilety są wciąż dostępne.
Pierwszy singiel z Ash &Ice to także pierwsza piosenka na płycie. Doing It to Death zaczyna się
od plumkającej elektroniki, ale po chwili ustawia już klimat na całym albumie – jest mrocznie,
romantycznie, trochę bluesowo, trochę garażowo i bardzo przypomina mi to inne współczesne
zespoły rockowe – najbardziej to kultowe już The White Stripes i ArcticMonkeys. Po trochę smętnym
intrze wchodzi drugi singiel i moje pierwsze, opisane powyżej spotkanie z The Kills. Nic dziwnego, że
zakochałem się w Heart Of a Dog – posiada niesamowite wokale VV i po prostu piękną muzykę.
Niesamowicie przyjemnym zaskoczeniem jest Hard Habit to Break, gdzie śpiewa również Hotel. Ten
utwór z kolei przypomina mi trochę muzykę zespołu The Neighbourhood, co również świadczy o jego
świetności. Następny jest Bitter Fruit – surowy, z niesamowitą instrumentalizacją, rockujący, ale
jednocześnie łagodny. Można do niego tańczyć, prowadzić auto albo czytać książkę. To taki
uniwersalny utwór, który może do grona najlepszych piosenek na płycie się nie zaliczy, ale nie można
powiedzieć, że jest zły. Z kolei Days of Why and How mimo swojego smutnego (?) wydźwięku to już
geniusz. The Kills oferują nam spokojny, łączący oldschoolowy, klasyczny rock z początku tego
tysiąclecia z nowoczesną, ciut popową muzyką. Za to Let It Drop brzmi już kompletnie inaczej. Po raz
kolejny wkradają nam się tu syntezatory, które nadają utworowi niesamowite brzmienie. To chyba
moja ulubiona piosenka z tego albumu. Wyjątkowy wokal Hotela, połączenie nutki elektroniki
z klasycznymi instrumentami rockowymi, ciekawy tekst – to wszystko składa się na niesamowity
utwór, jakim jest Let It Drop.
Po tym małym odskoku wracamy do starego, dobrego, brytyjskiego rocka garażowego. Hum
For YourBuzz brzmi ciekawie, w paru miejscach nawiązując do Franka Sinatry albo musicali z Genem
Kellym. Siberian Nights jest szybkie, energiczne i trochę w stylu niektórych utworów Gorillaz, z parahip-hopowym beatem. Dziewiąte na trackliścieThat Love to z kolei bardzo wolna, smutna piosenka,
trochę brzmiąca jak klasyk Johna Lennona Imagine. Impossible Tracks to świetna, wpasowująca się w
klimat albumu kompozycja – jest romantycznie i mrocznie – podobnie jak w przypadku utworu nr 11,
czyli Black Tar. O wiele bardziej odstające jest Echo Home, z hawajską gitarą i powolną, rytmiczną
perkusją. Bardzo uspokajający, odstresowujący, pięciominutowy utwór. Na sam koniec – Whirling

Eye, czyli więcej niesamowitych wokali Hotela, powrót elektroniki i trochę taneczne, luźniejsze
klimaty.
Rzadko kiedy jestem tak pozytywnie zaskakiwany przez muzykę. Tutaj już każdy pojedynczy
utwór był swego rodzaju niespodzianką, ale można tak określić również płytę w całości. To rockowy
album, który podbił moje serce i śmiało mogę go nazwać najlepszym tego roku. Jest tu trochę

Lennona, Billy'ego Joela, Presley'a, ArcticMonkeys, White Stripes i The NHBD. I pomyśleć, że
odkryłem tę kapelę dzięki MTV - myślałem, że takie rzeczy się już nie dzieją...

Michał

RECENZJA FILMU ZAKŁADNIK Z WALL STREET
Nie można powiedzieć, że w dzisiejszym świecie brakuje nam thrillerów. Od chwalonych na
całym świecie hitów pokroju Zaginionej dziewczyny, po trochę mniej popularne dzieła, takie jak
Zanim zasnę - kina przepełnione są tym gatunkiem filmowym. Jodie Foster, znana aktorka (i jak się
okazuje - również reżyserka) postanowiła trochę zabawić się konwencją gatunku i połączyła
sensacyjny thriller z... kinem ekonomicznym. Jak wypadła więc ta wybuchowa mieszanka?
Główny bohater, w którego wciela się znany i uznany George Clooney, prowadzi bardzo
popularny program telewizyjny – Money Monster. W kiczowatym i głupkowatym show udziela rad
finansowych – lepszych lub gorszych. Pewnego dnia upada firma, w którą zachęcał inwestowanie 24
godziny później niejaki Kyle (Jack O'Connel) włamuje się do studia nagraniowego i uzbrojony
w pistolet bierze prowadzącego na zakładnika. Chce się zemścić, bo przez niego utracił wszystkie
oszczędności. Zaczyna się więc polowanie na przyczynę upadku firmy, bo tylko to może odwieść
zamachowca od jego planów.
Od razu ostrzegam, że do filmu trzeba podejść z odpowiednim nastawieniem. Może
i przedstawiona tu sytuacja ekonomiczna ma sens, to ściąganie hakerów z Islandii i ich postaci już
mniej. Można się tu jednak dobrze bawić - jestem przekonany, że pani Foster nie miała ambicji, by
stworzyć coś więcej niż tylko dobre, trzymające w napięciu, komercyjne kino. Kreacje aktorskie są tu
na wysokim poziomie - chociaż Clooney trochę zawodzi, to piękna jak na swój wiek Julia Roberts
i psychopatyczny Jack O'Connel zdecydowanie nadrabiają.
Dobre zdjęcia, brak bezsensownych udziwnień i wolt scenariuszowych, które zastąpione są
przez ciekawie zarysowaną i prowadzoną intrygę oraz kreacje aktorskie czynią z Zakładnika z Wall
Street przyjemny, dobry film, który może nie będzie pretendował do Oscarów, ale seansu na pewno
nie można uznać za stracony czas.

Michał

Haiku –mały obrazek namalowany słowami
„Maksymalna zwięzłość, a zarazem filozoficzność sprawiają, że małe haiku działa silnie na
czytającego i stopniowo zajmuje dużo miejsca w jego wyobraźni – wszystkim jest tu obraz
namalowany słowami” - napisał Czesław Miłosz w swoim tomiku, w którym zawarł zbiór haiku
własnego tłumaczenia.
Haiku to krótka forma wiersza (ma nie więcej niż trzy wersy – czasem jeden wers stanowi tylko
jedno słowo). Powstała ona w Japonii i w dużej mierze używali jej mistrzowie Zen. Zainteresowanie
buddyzmem Zen skłoniło współczesnych poetów – szczególnie w anglojęzycznych krajach Zachodu –
do pisania własnych haiku. W naszych czasach zasady odnośnie struktury haiku, czyli np. liczba sylab
w każdym wersie – nie są już tak silnie przestrzegane, jednak nadal pozostają wyłącznie obrazkiem
z kilku słów, który mimo zwięzłości przekazuje nam jakiś delikatny i trudny do uchwycenia element
rzeczywistości.
Oto mały przykładowy zbiór haiku:
Padając na ziemię
Latawiec
Traci duszę.
Kubonta
Kamień
Latem na równinie Tron świata.
Shiki
Odbite
W oku ważki
Góry.
Issa

HAIKU NOWOCZESNE
Większa
Niż mysikrólik
Radość mysikrólika
John Wills

Nie widzieć,
Że pokój jest biały.
Aż pomoże czerwone jabłko.
Anita Virgil

Pada w każdym oknie
Cor Van Den Heuvel

Ola

Jak się uczyć, by się nauczyć?
Dzisiaj krótko, zwięźle i na temat. Ostatnio polecałam książkę do kolorowania. Tak jak
obiecałam, podzielę się swoimi doświadczeniami, ale zanim dojdę do tego, przedstawię kilka
patentów na stres, w zależności od tego, ile mamy czasu. A więc - zaczynamy!!!

Sposób na stres, gdy masz…
 10 sekund - wypuść powietrze wolno, mocno i głośno; powtarzaj w myślach słowo ,,spokój’’
i nabierz jeszcze raz powietrze, opuść ramiona; czynność powtórz kilka razy;
 20 sekund - potrzyj mocno dłonie ( musisz poczuć ciepło i energię), następnie przyłóż je do
oczu, karku;
 2 minuty - oddychaj przeponą: połóż się na podłodze z nogami ugiętymi w kolanach lub
usiądź wygodnie; wydłużaj oddech, wydychając powietrze do końca;
 30 minut - opcji kilka: wyjście na spacer ze znajomymi, z psem, ale już bez komórki , dobra
książka, ulubiona płyta, lekkie (!) lenistwo, aktywność fizyczna;

 60 minut i więcej - spędzenie czasu z przyjaciółmi pomaga w relaksacji - udowodnione
naukowo .

Recenzja książki do kolorowania - dodatek specjalny
Redakcja obiecała relację z eksperymentu, oto i ona: najpierw wypełnienie skomplikowanego
wzoru wydało się trudne, wręcz niemożliwe. Szczerze mówiąc, bardziej się zestresowałam na widok
wzoru niż samą stresującą sytuacją, z czasem jednak monotonne kolorowanie zaczęło sprawiać
wielką frajdę. Taka zabawa jest świetnym patentem do zwalczania stresu. A więc kredki w ruch i do
roboty! Sprawdźcie sami!
Julia

Kultura Indian
Temat przewodni naszej gazetki porusza kwestie tolerancji, otwartości na ,,inność”,
problemów drugiego człowieka, przedstawia różne kultury. Powinnam napisać artykuł o tradycjach
hiszpańskich, ale obszar ten pokazałam obszernie, bo na łamach dwóch poprzednich numerów.
Postanowiłam napisać tekst, który nie tylko poruszy wymienione wyżej kwestie, ale będzie
zawierał cząstkę Hiszpanii, co w pewnym sensie udało się wykonać.
Każdy z nasz pewnością zetknął się z nazwą ,,czerwonoskórzy’’, każdy potrafi wymienić co
najmniej jedno indiańskie plemię i ciężko byłoby nie słyszeć o dzielnym wodzu Winnetou. Innymi
słowy: wszyscy zetknęliśmy się z ,,nimi’’, czy to podczas lekcji historii, czy czytając książki Karola Maya
lub oglądając film z Pierrem Bricem w roli głównej. Ale czy wielu z nas, patrząc z boku, dostrzegło
problem Indian? Czy potrafiliśmy, jako Europejczycy, dostrzec winę naszych przodków? Jakby nie
patrzeć, to Europa zrobiła z nich niewolników…
Indianie, Inuici (Eskimosi) i Alueci są przedstawicielami ludności tubylczej, zamieszkującej
tereny obu Ameryk. Współcześnie zaliczamy ich do rasy żółtej. Dawniej, jak i obecnie, są podzieleni
na plemiona, różniące się, np. poziomem rozwoju. Zamieszkują, w przypadku Indian, tereny
wydzielone im przez władze w tzw. rezerwatach. Większa część ludności zasymilowała się
i zaakceptowała nowe warunki życia - wyjątkami są Indianie amazońscy.
W czasach prekolumbijskich (przed odkryciem Ameryki przez Kolumba) na terenach obu
Ameryk rozwijały się cywilizacje, które o stokroć przewyższały dokonania Europejczyków. Mowa
o państwach Majów, Azteków i Inków. Dzieła tych plemion to chociażby: reforma kalendarza,
usprawnienie prawa, systemu pocztowego, dróg, wprowadzenie cyfry zero, pismo hieroglificzne.
O podniosłym charakterze tych odkryć i wiary w nie może świadczyć słynna przepowiednia Majów
o końcu świata…
Zbierając materiały do tego artykułu, natknęłam się na listę plemion zamieszkujących
Amerykę. Jest bardzo długa, ale tylko tak mogę przedstawić ogrom tej cywilizacji. Nie muszę chyba
dodawać, że tylko przez chęć wzbogacenia się i zdobycia ziem przez Europejczyków tysiące Indian
zginęło.

Oto lista:
Atikamekowie,Innu,Jupikowie,Kri,Cayuga,Conoy,Delaware,Irokezi,LenniLenape,MaliseetMassachuset
t,Mohikanie,Monacan,Munsi,NanticokeNipmuc,NottowyOneida,Onondaga,Pamuco,Penobscot,Penn
acook,Pekoci(Pequot),Powhatan,Saponi,Secotan,Senekowie,Suaqehanna,Tuskarorowie,Tutelo,Unalal
achtigo,Wappinger,Weapemeoc,Erie,Lisy,Huroni,KickooSzaunisi(Shawnee),Ottawowie,Czipewejowie,
Chippewa,Ojibwa),Kickapoo,Lisy,Mdewakanton,MenomOjibwa,Piankashaw,Potawatomi,Santee,Sauk
owie,Wea,Winebagowie,Chinookowie, Haidowie, Heiltsuk, Kwakwala ,Nuu-chah nulth,Nuxalk,
Muckleshoot ,Salish, Tlingit, Czarne
Stopy,Jutowie,Nez,Percé,Szoszoni,Miwok,Mohave,Wappo,Yurokowie,Wiyot,FlatheadWrony,P
ajutowie,Szosoni,Apacze,Chemehuevi,Havasupai,Hopi,Kokopa,Nawahowie,Pueblo,Quechan,(Papago)
,Yavapai,Arapahowie,Assiniboinowie,Czejenowie,Dakotowie(Siuksowie),Caddo,Kickapoo,Kiowowie,K
omancze,LisyMandanowie,Odżibuejowie,Osage,Paunisi,Saukowie,Delawarowie,IrokeziKajugowie,Mo
hawkowie,Oneidowie,Onondagowie,Senekowie,Tuskarorowie,Pekoci,Czirokezi,Czoktawowie,Krikowi
e(Creek),Ottawowie,Potawatomi,Seminole,Szaunisi,Guale,Abenakowie,Beothukowie,Mikmakowie.
Kończąc, powiem tylko, że Indianie przed odkryciem Ameryki byli milionowym
społeczeństwem, który toczył wojny, przeżywał małe wstrząsy, rozwijał się. Potem konkwista
doprowadziła do zagłady tej cywilizacji. Niestety, oni nie zaznali tolerancji ani litości. Traktowali nas
jak bóstwa, a Europa szybko zmieniła ten wizerunek. Szkoda, bo gdzie tu tolerancja?

Julia

Kącik kulinarny - zagraniczne kuchnie
Skoro towarzyszy nam temat tolerancji oraz poznawania różnych kultur, czemu by nie spróbować
również potraw z innych krajów? Właściwie jeśli ktoś się tym nie interesuje, to niewiele wie na
temat jedzenia poza granicami swojego kraju, a potrawy odgrywają ważną rolę w tradycji i kulturze
wszystkich państw.
Oto kilka prostych zagranicznych przepisów, które na dodatek można przygotować ze składników
łatwo dostępnych w Polsce. Powodzenia w poznawaniu innych
smaków:)
Budyń grysikowy z Turcji
Składniki:
1 litr mleka, 9 łyżek cukru, 9 łyżek kaszy manny,
2 łyżki masła, 2 łyżki wiórków kokosowych, pół torebki cukru waniliowego
Mleko zagotować z cukrem. Mieszając, dodać kaszę. Gdy zacznie gęstnieć, zdjąć z ognia, dodać
masło, wiórki i cukier waniliowy. Wlać do skropionej wodą blachy do pieczenia i włożyć do lodówki na
5-6 godzin.
Japońskie ciasto miodowe Kasutera
Składniki:
5 jajek, 15 dag cukru, 8 dag miodu,
8 dag mąki, 3 łyżeczki proszku do pieczenia
Jajka ubić, dodać resztę składników i wymieszać. Piec w blasze wyłożonej papierem do pieczenia 30
minut w temperaturze 180 stopni. Po upieczeniu można posypać ciasto cukrem pudrem.
Płonące banany z Hiszpanii
Składniki:
4 obrane banany przekrojone na połówki, jajko,
trochę cukru (według uznania), 6 łyżek masła
Banany posypać cukrem, panierować w jajku i mące. Smażyć na maśle.
Smacznego!

Quesadillas – meksykańskie placki z serem
Składniki:
15 dag mąki kukurydzianej, 15 dag mąki pszennej,
¾ szkl. ciepłej wody, 25 dag żółtego sera
Z obu rodzajów mąk i wody ugnieść ciasto. Podzielić na 10 kawałków i z każdego ugnieść cienki
placek. Każdy posypać startym serem i smażyć w głębokim tłuszczu.
Smacznego!

Ola

Recenzje książek
Wakacje coraz bliżej – co to oznacza? Kilkadziesiąt dni dla książek! A co warto poczytać w
trakcie letniego odpoczynku? Podobno świetnie jest czytać powieść tam, gdzie rozgrywa się jej
akcja. Czy tak jest naprawdę? Sprawdźcie sami ;)
Jeżeli w lipcu lub sierpniu chcecie odetchnąć morskim powietrzem
i macie ochotę na kryminał i obyczajówkę w jednym, to sięgnijcie po Urlop
nad morzem Agnieszki Pietrzyk.
A gdyby naszła Was ochota odwiedzić najdostojniejsze góry Polski,
to do walizki zapakujcie Schodami w górę, schodami w dół Michała
Choromańskiego. Najgorszy czas dla Europy w ubiegłym stuleciu – II wojna
światowa. Świetna pozycja – trochę sensacji, trochę psychologii. Na pewno
warto po nią sięgnąć!
Gdy zaistnieje sytuacja, że nie macie ochoty ani na morze, ani na
góry, warto pojechać nad jezioro! Oczywiste jest
to, że zaraz za Mazurami, królową Pojezierza jest
Wielkopolska. Odwiedzając te ziemie, warto czytać
świetny thriller poznańskiej pisarki Joanny Opiat Bojarskiej – Koneser. Przy okazji możecie wstąpić
do lasu, ale uważajcie, byście przypadkiem nie
odnaleźli wypatroszonego ciała…
A może wakacje za polską granicą?
Żaden problem! Paryż? Żebyś nie zgubił się
w dzielnicy Patricka Modiano.
A może Włochy?
Genialna przyjaciółka Eleny Ferrante.
Brazylia?
Nic prostszego! Dziewczyna w walizce Raphaela
Montesa.
Zdecydowanie polecam taką aktywność
czytelniczą! Sięgnijcie po te książki – liczę na to,
że się nie zawiedziecie ;)

Paweł

Wkładka literacka - oficjalny dodatek
(Nasza własna twórczość)
„Pociąg o 15:57”
Opowiadanie inspirowane prawdziwymi wydarzeniami
Po skończonych lekcjach dziewczyna w czerwonej kurtce jak zwykle poszła na dworzec. Idąc
chodnikiem, oglądała żywopłoty, marki przejeżdżających samochodów i zerkała na mijających ją
przechodniów. Wyobrażała sobie na podstawie ich wyglądu, jak mogą się nazywać, gdzie mieszkać
i jak spędzać czas.
Kiedy dotarła na miejsce, okazało się, że jej pociąg już stał przy peronie, chociaż do odjazdu
zostało jeszcze pół godziny. Weszła do jasnego wagonu. Było jeszcze dość pusto, więc usiadła na
swoim ulubionym miejscu pod oknem. Jakaś pani w szarym płaszczu weszła do pociągu chwilę po
niej. Usiadła naprzeciwko i wyciągnęła telefon. Wpatrzyła się gorączkowo w ekran. Włosy miała
idealnie przygładzone, a na oczach mocny makijaż. Dziewczyna w czerwonej kurtce pomyślała, że ta
kobieta pewnie wiecznie się spieszy. Nie ma czasu dla swojej rodziny – jeśli jakąś ma. Nie jada nigdy
obiadów w domu, a na śniadanie pije tylko czarną kawę i już leci do pracy w jakimś biurze.
Drzwi do pociągu się otworzyły. Wszedł wysoki mężczyzna w zielonej, wojskowej kamizelce.
Dziewczynie w czerwonej kurtce bardzo się ta kamizelka spodobała i wyobraziła sobie, jak pyta
mężczyznę, gdzie ją kupił i czy znalazłby się tam też jej rozmiar. Jednak to były tylko wymysły. Kto by
zagadywał nieznajomych ludzi w pociągu? Mężczyzna usiadł niedaleko niej. Wydawał się bardzo
zmęczony. Pewnie pracował jako jakiś strażnik albo chodził na szkolenia wojskowe. On pewnie też
bardzo mało czasu spędzał w domu. Ciągle gdzieś wyjeżdżał, a na obiad jadał tylko hot-dogi kupione
na stacji benzynowej.
Potem konduktor wprowadził do wagonu jakąś dziewczynę, trochę starszą od dziewczyny
w czerwonej kurtce. Miała na sobie tylko lekką białą bluzkę. Musiało być jej trochę zimno, bo na
zewnątrz wiał mocny wiatr. Dziewczyna w białej bluzce pytała się konduktora o jakąś stację.
Konduktor tłumaczył jej wszystko spokojnie, ale dziewczyna wydawała się bardzo przejęta
i zdenerwowana. Wreszcie usiadła na miejscu obok pana w zielonej kamizelce, a konduktor poszedł.
Pociąg ruszył. Dziewczyna ciągle rozglądała się dookoła i nie mogła usiedzieć spokojnie na jednym
miejscu. Strasznie denerwowała tym dziewczynę w czerwonej kurtce.
- Przepraszam – powiedziała niespodziewanie dziewczyna w białej bluzce, nie zwracając się do
nikogo określonego – czy ten pociąg przejeżdża przez Pobiedziska?
- Tak – odpowiedziała pani w szarym płaszczu z miłym uśmiechem. - Dokładnie za cztery stacje
powinna pani wysiąść. Miała szalenie miły głos. Dziewczyna w czerwonej kurtce nigdy nie
spodziewałaby się, że ta sztywna z wyglądu kobieta ma taki miły głos.
- Dziękuję bardzo. Jadę pierwszy raz w życiu pociągiem i jestem trochę zagubiona – powiedziała
dziewczyna w białej bluzce, uśmiechając się nerwowo. - Jadę do siostry i jutro też wracam pociągiem.

- A daleko masz do siostry? - zapytała dziewczyna w czerwonej kurtce, zaskakując nawet samą
siebie. Ciągle siedziało jej w głowie to, że dziewczyna w białej bluzce beznadziejnie się ubrała na ten
lodowaty wiatr.
- Dość daleko. Dwa kilometry na piechotę – odpowiedziała dziewczyna w białej bluzce i wzdrygnęła
się, jakby myślała o tym samym.
- Pożyczę ci tę kurtkę. Mam jeszcze jakąś bluzę w plecaku, a poza tym mieszkam tuż przy stacji, więc
ani trochę nie zmarznę. Jeśli jutro wracasz tym samym pociągiem, to na pewno się spotkamy
i będziesz mi ją mogła oddać.
Dziewczyna zdjęła czerwoną kurtkę i oddała drugiej dziewczynie, która bardzo podziękowała. Potem
pan
w
zielonej
kamizelce
ni
stąd
ni
zowąd
wyjął
z
torby
ciastka
i poczęstował wszystkich. Nikt nie odmówił.
Dziewczyna, która pożyczyła swoją czerwoną kurtkę, wyobraziła sobie jak przedtem wszyscy
w wagonie siedzieli w swoich ciasnych słoikach, oddzieleni od reszty świata. Pod wpływem jednego
pytania słoiki po kolei zaczęły się otwierać.
Ola

Ważny zachód słońca
Na szarym tle
chmur
zmartwienia
słodki śpiew
dzikich gęsi

Cudowny niepokój
spływa po drzewach
A przecież nic
się nie dzieje

Klucz
zlepiony z kropek
na zachodzie
Słychać wszystko
wyraźnie

Przez materiał
smutku chmur
przerażenia drzew
krzyku gęsi
przepływa łagodnie
ważny
zachód słońca
Ola

,, Otchłań’’
Gdy czasu Tobie brakuje
W świecie, gdzie każdy kantuje
Gdzie ludzie pędzą za nowoczesnością
Miłością, a także młodością
Na chwilę się zatrzymaj
Oczy pozamykaj
W czarnej otchłani się zatrać
Chwilę złap, odetchnij,
W końcu się uśmiechnij
Do świata, ludzi
On nie marudzi,
na Ciebie czekaZłap go, bo ucieka!
Julia

Czas liczony bólem…
Drugi dzień – kolejny uraz. Mając przed oczyma ocean, szedłem przez świat – wielką pustynię.
Jestem Beduinem, a Nowy York to moja karawana. Karawana bólu…
Kolejny raz.
Wczoraj miałem wszystko – pieniądze, wielki dom, ubrania. Teraz – nic. Kochałem. Miłość
straciłem. Uczucie do rzeczy przyziemnych niczego nie jest warte, więc mi to odebrano.
Ale od początku…
Wstałem. Umyłem się. Ogoliłem. Zawołałem służbę. Nie przyszła. Zirytowany rozkazałem ojcu
ich zwolnić. Nie obchodziło mnie nic. Nawet to, że osoba, którą chciałem pogrążyć w biedzie, była
siostrą mojego przyjaciela…
I wtedy nastąpił…
Krzyk! Moje serce rozerwało się na miliard małych kawałków. Uciekła – moja dusza wydostała się na
zewnątrz.
Widzisz ten smog?
To ja…

Czarny dym – moje „Ja” zniszczone pychą.
Egoizm.
Chciwość.
Nienawiść.

Trzecia doba. Czas mierzony bólem. Sprawiedliwość niczym orzeł rozszarpuje mój umysł.
Co noc.
Każdego dnia uświadamiam sobie, ile bólu, cierpienia, krzywdy? Jak wiele złego uczyniłem?
Gwiazdy.
Ocean.
Ziarna piasku.
Niezliczone jak ból, który wyrządziłem.
Miałem sen.

Piękna kobieta – za nią stoją szlachcice. Biją ją, poniżają. I następuje wrzask. Serce rozerwane
nienawiścią.
Płacz.

Znowu biegnę. Szukam tych, których zraniłem. Chcę im pomóc. Choć teraz. Upadam na twarz i widzę
tunel.
Lecę.
W próżnię.
Powróciłem. Nareszcie jestem… w swoim ciele. Podążam do siostry. Teraz już rozumiem.
Wiem. To wszystko było dla mnie, bym zrozumiał. Bym pojął, że kiedyś, pokochawszy kogoś, wziąłem
na siebie, na swe ramiona odpowiedzialność.
Śmierć.
Moja siostra.
A miłość?
Jako brat powinienem być przy młodszej, potrzebującej,
umierającej...
Powinienem być odpowiedzialny!
I znów. Deja vú?
Nie, teraz to rzeczywistość.
Biegnąc przez gmach, przypominam sobie ten strach, który towarzyszył mi, gdy leciałem.
Będąc nad murami miasta widziałem to, o czym chcemy zapomnieć.
Trąd.
Paraliż.
Biedę.
Strach.
To wtedy zrozumiałem, bulwersując się, że nikt nie dba o tych ludzi, że to są ofiary mojego
postępowania. Że ja – wysoko urodzony – zapomniałem i moich przyjaciołach!
Siostro!
Tuląc moją trędowatą przyjaciółkę, płakałem. Łzy opadające a ciało tej, którą tak mocno
kocham,uzdrawiały.

Bo miłość
pokona wszystko.
Bo jestem odpowiedzialny za tę,
którą kocham.
Paweł

,,Fotosynteza"
Upadają z ciebie płatki
Czerwone narkotyki
Zostaje chuda łodyga
Ty sama
Wszystkie liście leżą na ziemi
Zielona aparatura podtrzymująca życie
I pada pytanie
Co zrobisz teraz
Gdy jesteś sama
Czy pozwolisz się zdeptać
Czy podejmiesz się fotosyntezy?
Michał

Wyjazd do Uzarzewa i Moraska

Kończy się rok szkolny, trwa sezon wycieczek. My również, nie odstając od reszty,
uczestniczyliśmy w wyjeździe do Uzarzewa i na Moraska.
Wycieczka odbyła się 5 maja 2016r. i brały w niej udział klasy 1a, 1b i 2c. Najpierw
zwiedziliśmy Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie, gdzie zobaczyliśmy trofea zwierząt z czterech
kontynentów zebrane przez Adama Smorawińskiego. Poznaliśmy wiele gatunków zwierząt i
dowiedzieliśmy się, w jakich środowiskach żyją.
Następnie udaliśmy się do rezerwatu przyrody Meteoryt Morasko. Zobaczyliśmy kilka
rzadkich gatunków kwiatów i wspięliśmy się na Górę Moraska.
Przez całą wycieczkę mieliśmy za zadanie wypełniać karty pracy. Odpowiedzi na pytania
musieliśmy sami znaleźć, korzystając z tabliczek w rezerwacie i opisach eksponatów w muzeum. Klasa
1b zapytana o wycieczkę odparła, że bardzo im się podobała, a Marta z 1a twierdzi, iż muzeum w
Uzarzewie było naprawdę interesujące. Według mnie był to naprawdę udany wyjazd i oby więcej
takich!
Natalia

WYNIKI KONKURSU CZYTELNICZEGO:

Mamy przyjemność poinformować, że całoroczny konkurs czytelniczy sprawdzający
znajomość treści naszych artykułów wygrała… KLASA 2B AKADEMICKIEGO GIMNAZJUM!
Tuż za nimi znalazła się klasa 2C, ale cóż… zwycięzca może być tylko jeden.
Zwycięską klasę zapraszamy po odbiór nagrody-niespodzianki!
REDAKCJA

To ostatnie spotkanie Czytelników z Redakcją w tym roku szkolnym. Z wielką chęcią
zabieraliśmy się do pracy we wrześniu a dziś z lekką nostalgią odkładamy długopisy i klawiatury.
Do zobaczenia w przyszłym roku!
Gazetkę redagowali:
Klasa 1A:
Aleksandra Wewior
Natalia Nowakowska
Klasa 2A:
Paweł Kmiecikowski
Klasa 2B:
Michał Filipiak
Julia Gołas - redaktor naczelna
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