Jeżeli porównujesz się z innymi,
możesz stać się próżny lub zgorzkniały,
albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie.

DZIĘKUJEMY!!!
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SŁOWO WSTĘPU OD REDAKTORA:
Witam Was, drodzy czytelnicy! Jest to pierwszy numer „Akademickiego GimNewsa”. Niestety
pierwszy i zarazem ostatni w tym roku szkolnym, ale za to wyjątkowy. W tym numerze
żegnamy bowiem naszą ukochaną III klasę, która jako pierwsza opuszcza progi tej szkoły.
Jednak całość nie będzie poświęcona tylko im. W inauguracyjnym numerze znajdują się
również ciekawe artykuły i różne śmieszności. Został on podzielony na dwie części. W
pierwszej znajdą się artykuły, podsumowania, podziękowania. Druga zaś będzie bardziej
humorystyczna. Mam nadzieję, że obie będą tak samo dobre. Z mojej strony – zapraszam do
lektury!
Bartek Gawrecki

SPIS TREŚCI:
Strona 3 – Krótkie podsumowanie trzech lat w Milenium
Strony 4-5 – Wspomnienia nowego gimbusa
Strony 6-8 – Tajemnice wszechświata
Strona 9 – Wytrwałość psychiczna w sporcie
Strona 10 – Obecna druga klasa o swoich starszych kolegach
Strona 11 – Krótka rzecz o… JAGODZIANKACH!!!
Strona 12 – Kilka porad na temat żywienia
Strona 13 – Kącik sucharów! :D
Strona 14 – Autorzy
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CZĘŚĆ 1
Krótkie podsumowanie trzech lat w Milenium
Koniec roku szkolnego sprzyja podsumowaniom, wspomnieniom. Szczególnie dla nas, klasy
trzeciej, której przyjdzie się pożegnać z murami gimnazjum w ostatni weekend czerwca. To
nie będzie łatwy piątek, z pewnością. Po to się jednak kończy pewien etap, by śmiało i
odważnie rozpocząć nowy.
Ta szkoła nauczyła mnie wielu wspaniałych rzeczy. Jestem teraz lepszą uczennicą,
dostrzegającą w każdym przedmiocie coś interesującego. Mam odwagę pytać i nie bać się
wyznania, że czegoś nie rozumiem. To zupełnie normalne, ale nauczyłam się tego dopiero
tutaj. Oczywiście, wszystko to jest ogromnie ważne, ale jest też coś, co cenię sobie
najbardziej- fakt, że stałam się lepszym człowiekiem. Obcowanie z tak fantastycznymi ludźmi
uczyniło mnie osobą bardziej uśmiechniętą, wierzącą w swoje możliwości i pewniejszą. Tu
miałam okazję rozwinąć skrzydła, pokazać, na co mnie stać i swobodnie przedstawiać swoje
zdanie. Niezwykłe umiejętności, których wartość potrafię docenić już teraz. Trzy lata w tym
gimnazjum uczyniły mnie bardziej empatyczną i wrażliwszą na piękno, a to jest chyba
najważniejsze.
Nie ma słów, by opisać, jak bardzo jestem wdzięczna losowi, że przyszło mi być częścią tak
wspaniałego zespołu, na jaki składa się cała społeczność Akademickiego Gimnazjum
Milenium. Za piękne trzy lata, na których wspomnienie kręci się łezka w oku, bardzo
dziękuję!
Magda Mądrowska
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Wspomnienia nowego gimbusa
Jak pewnie wielu z was wie, jestem jedyną osobą, która nie chodziła do tej szkoły od samego
początku etapu szkolnego zwanego gimnazjum, popularnie „gimbazjum” lub „gimbazy.” Po
raz pierwszy przekroczyłem progi tej czcigodnej placówki 21 listopada 2011 roku. Ale po
kolei.
O mojej przeprowadzce do Gniezna dowiedziałem się od rodziców 1 listopada. Byłem
wściekły, gdyż otrzymałem zapewnienie, iż przeprowadzka nastąpi dopiero po 2 klasie
gimnazjum! „No tak” – pomyślałem. –„Nie dość, że będę musiał zostawić w Poznaniu,
Promnicach, Biedrusku i okolicach wuchtę wiary, to jeszcze jadę w nowe miejsce, którego
nienawidzę, bo małe i nikogo tam nie znam.” Wydawało mi się, że Święto Zmarłych to
perfekcyjna data na taką hiobową wieść. Zresztą sam czułem się tak, jakbym miał za chwilę
umrzeć. Z rozpaczy.
W końcu zostawiałem doskonałą szkołę. „Pijarzy. Każdy o nich marzy.” tak głosiło jedno z
haseł reklamowych. Zresztą słusznie, ponieważ była to bardzo ciekawa placówka. Fajni
ludzie, ciekawi nauczyciele i reszta kadry (chociaż po czasie stwierdzam, że tutejsi w
zdecydowanej większości są lepsi od tamtejszych). Szczególnie w pamięć zapadła mi
bibliotekarka, zwana popularnie Małgośką, ze względu na swój podeszły wiek i opryskliwe
zachowanie (wymyśliliśmy z kolegami to przezwisko po tym, jak doprowadziła do płaczu 7letniego malca z podstawówki, gdyż w jej mniemaniu blokował przejście) lub gdy na
początku drugiej klasy gimnazjum powitała mnie i mojego kolegę słowami „O Jezu, znowu
wy?!”. Ale cóż. Było, minęło. Trzeba było zostawić to wszystko z tyłu i ciągnąć dalej…
Gniezno, 17 listopada. Po rzewnym pożegnaniu z byłą klasą, udałem się do nowego miejsca
zamieszkania. Już od początku w mieszkaniu pojawił się zapach pizzy, którą uwielbiałem. Ona
uleczyła choć trochę moją zbolałą duszę. Ale tylko trochę. Cóż, po powierzchownym
ogarnięciu mieszkania nadszedł 21 listopada.
8:17. Poniedziałek. Już wcześniej wiedziałem, że moją pierwszą lekcją w Akademickim
Gimnazjum „Milenium” będzie technika. Przywdziałem więc swoją legendarną, zieloną bluzę
i udałem się za p. Anną Grajkowską do klasy. Już od wejścia powitał mnie miły, starszy, siwy
pan Paweł, prowadzący ten przedmiot. Wchodzę… i 11 twarzy zwraca się w moją stronę.
Pomyślałem: „Boże Święty. Patrzą na mnie, a ja tak nienawidzę być w centrum uwagi!” Ale
pomimo to nie mogłem się doczekać, żeby móc poznać moich nowych ziomków z klasy. Na
angielskim pani Milena o długiej, brązowej grzywie uznała, że należy wypytać nowego
gimbusa o to, kim jest, co lubi, jak do niego mówić, itd… 45 minut pod ostrzałem. Tego
jeszcze nie było, rozmawia ze mną ponad 10 osób naraz! Właśnie wtedy, pomimo całego
stresu i strachu wobec zainteresowania moją osobą, poczułem się szczęśliwy. Po raz pierwszy
w Milenium. I nie ostatni.

4

Każda osoba z klasy, którą napotkałem, coś mi dała. Czy to poprzez rozmowę, czy jakiegoś
„suchara”, czy poprzez sport, który bardzo lubię. Mimo że jest nas tylko 12, odniosłem
wrażenie, że nigdy się ze sobą nie nudziliśmy! Tak samo nauczyciele, którzy wspierali nas
przez cały czas i sprawiali, że krok po kroku poznawaliśmy się nawzajem i czuliśmy się ze
sobą coraz lepiej. Nic nie zepsuło naszej przyjaźni, ponieważ rzadko się kłóciliśmy, a jeśli już,
to tylko o błahostki.
W miarę poznawania nowej wiary na przerwach, gry w pingla i dobrych żartów czułem się tu
coraz swobodniej. Coraz pewniej, coraz przyjemniej. Poza tym W małym środowisku łatwiej
jest się zaadaptować. Poza tym udało się nam wszystkim, całej naszej społeczności, stworzyć
trzy wyjątkowe klasy, a dzięki nam kolejne dwie są w drodze. To tylko dowodzi naszej
wyjątkowości. Ja byłem trochę uprzedzony na samym początku, ponieważ nie lubiłem szkół
prywatnych już od podstawówki, gdzie hejtowaliśmy „prywatkę” w Biedrusku, która miała
siedzibę kilkaset metrów od miejsca, gdzie się uczyłem. Bałem się, byłem wkurzony. Jednak
poznałem tu ludzi doskonałych pod każdym względem, różnych, ale tworzących jedność, z
wadami, które jednak łatwo przekształcali w zalety. Dotyczy to zarówno nauczycieli, jak i
uczniów. Każdemu z Was coś zawdzięczam, dosłownie każdemu.
Co tu dużo mówić, będzie brakować mi tej szkoły. Przeżyłem tutaj wiele sytuacji, które
rozwinęły mnie (i nie tylko mnie, was też!) pod wieloma względami. Po czasie jestem pewien,
że pobyt tutaj nie był błędem, a jedną z najlepszych rzeczy, jaka mogła mnie spotkać. Dzięki!
Bartek Gawrecki
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Tajemnice wszechświata
Wielu z Was na pewno chciało osiągnąć coś niezwykłego, znaleźć klucz do swych
największych pragnień, stworzyć swoje idealne życie. Okazuje się, że sposoby do
wykreowania niesamowitych, pełnych przygód doświadczeń są zaledwie na wyciągnięcie
ręki!
Rhonda Byrne to twórca nurtu zwanego Sekretem oraz autorka książek: „Sekret”, „Siła”,
„Magia” – powieści, które wyjaśniają, jak spełnić swoje marzenia. Praktyki wizualizacji oraz
nauki kreowania własnej rzeczywistości, stosowane przez autorkę, nie tylko odmieniły życie
wielu ludziom, ale także zrewolucjonizowały współczesny świat. W tym reportażu pragnę w
skrócie wyjaśnić Wam oraz streścić prawdę zawartą w tych książkach. Chcę także pokazać,
jak w prosty sposób można spełnić swoje marzenia.
Sekret
Wszechświat jest tak naprawdę lustrem odzwierciedlającym ludzkie myśli i wyobrażenia.
Wszystko, o czym będziecie intensywnie myśleć, odbije się od tafli lustra i pojawi się przy
Was w materialnej postaci, np.: Jeśli marzycie o płycie, rowerze, samochodzie, to nie
powinniście myśleć, że nie macie tych rzeczy, lecz wręcz przeciwnie – uwierzcie, że
otrzymacie te przedmioty, a nawet w to, że już je macie! W ten sposób oszukujecie
wszechświat, naginając rzeczywistość. Nie jest to nic złego. Mózg jest zaprogramowany do
tego, by wpływać na nasze życie nie tylko w sferze ducha, ale także w świecie materii. Nasze
pozytywne myśli zostają wysyłane do „lustra” i tam odbite w postaci Waszych spełnionych
fantazji.
Zastosowanie:
1. Wypiszcie listę swoich najśmielszych marzeń (nie muszą to być przedmioty. Może to być
cokolwiek)
2. Codziennie przed snem czytajcie swoje listy i poczujcie radość z posiadania poszczególnych
rzeczy na niej wypisanych.
3. W przypadku marzeń wymagających dużej wyobraźni możecie użyć zdjęć. Popatrzcie na
nie i uwierzcie, że niedługo Wasze marzenie się spełni.
4. Odbierzcie swoje pragnienia (:
Siła
Miłość jest najpotężniejszym uczuciem we wszechświecie. Każde prawo podlega miłości,
która jest silną, dobrą, czystą energią. Dlatego jeśli będziecie kochać wszystko, co jest Wam
bliskie i drogie, dostaniecie tego więcej. Otwarcie mówcie o tym, co kochacie. Jeśli podoba
się Wam sukienka z wystawy, obdarzcie ją miłością, a wtedy wszechświat Wam ją podaruje.
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Jeśli marzycie o posiadaniu swojej bratniej duszy, to nie zazdrośćcie innym posiadania jej,
gdyż zazdrość to przeciwieństwo miłości. Zazdroszcząc, tylko przyciągacie negatywne myśli.
Gdy widzicie radosną parę, uśmiechajcie się, widząc to szczęście. Pokochajcie tych ludzi, ich
związek, a na pewno to samo uczucie w krótkim czasie wypełni również Was!
Zastosowanie:
1. Spiszcie listę wszystkiego co kochacie, np.: rodziców, sukienkę ze sklepu, słoneczne dni,
dobrą płytę z Empiku, itp.
2. Czytajcie ją każdego poranka i poczujcie miłość do tych osób, rzeczy. Dzięki temu zawsze
wstaniecie z łóżka w dobrym nastroju (:
3. Pokochajcie i doceńcie każdą rzecz, która poprawi Wam humor, wesprze Was albo
uszczęśliwi.
4. Cieszcie się ze swojego życia oraz kochajcie to, co wszechświat Wam przyniesie (:

Magia
Magia istnieje na tym świecie i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Magiczne jest to, że
żyjecie, jak funkcjonujecie, gdzie żyjecie, skąd się wzięliście. Jednym ze sposobów
przyciągania swoich pragnień jest wdzięczność za otaczającą Was magię. Będąc wdzięcznym
za wszystkie dobre rzeczy jakie Was spotkały, podwajacie ich ilość. Dostrzegajcie dobre
strony nawet najgorszej sytuacji i doceniajcie je. Pokażcie, że szanujecie to, co dostajecie od
wszechświata, a wtedy on za Waszą wdzięczność ofiaruje coś wspaniałego. Dziękujcie za to,
że macie kochającą rodzinę, niesamowitych przyjaciół, dość pieniędzy, aby żyć. Dzięki tej
wdzięczności wszechświat sprawi, że zbliżycie się do rodziny bardziej niż zwykle, znajdziecie
wielu nowych i wspaniałych druhów, a Wasze problemy z pieniędzmi znikną.
Zastosowanie:
1. Spiszcie listę rzeczy, za które jesteście wdzięczni.
2. Miejcie pod ręką zdjęcia osób, na których Wam zależy.
3. Czytajcie wieczorem swoją listę i bądźcie wdzięczni za wszystko, co na niej jest.
4. Patrzcie na zdjęcia i dziękujcie za osoby, które na nich są.
5. Cieszcie się wspaniałym i wdzięcznym życiem (:
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Podsumowanie
Jak widać, nasz mózg ma bardzo ciekawe zastosowanie - mianowicie potrafi tworzyć własny
świat. Z książek wymienionych na początku artykułu wynika, że jeśli chcemy coś otrzymać od
wszechświata, najpierw musimy dać mu jedną z trzech rzeczy: wiarę, miłość lub wdzięczność.
Nic na tym świecie nie jest za darmo i właśnie dzięki temu panuje porządek. Gdybyśmy
dostawali od razu wszystko, o czym sobie pomyślimy, prawdopodobnie bylibyśmy otoczeni
przez chaos. Jeśli macie zamiar wziąć swoje życiowe sprawy we własne ręce, polecam jedną z
tych metod. Mam wiele doświadczeń związanych z tymi praktykami i efekty są niesamowite.
Sami nie będziecie mogli uwierzyć, gdy wasze marzenia staną się prawdą z dnia na dzień.
Potrzebujecie tylko trochę cierpliwości, zapału, trochę czasu i jednego z trzech środków. Na
co czekacie?! (:
Cecylia Jankowska
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Wytrwałość psychiczna w sporcie
Uważa się, że w sporcie liczy się przede wszystkim talent, ciężka praca i szczęście. Czy aby na
pewno? Jaki wpływ na rozwój kariery ma psychika?
Fantastycznie jest być sportowcem. Jednak na tej drodze trzeba się zmierzyć z wieloma
wyzwaniami. Największą trudnością, jaka staje przed nami, nie jest przeciwnik, z którym
mamy okazję się zmierzyć, lecz my sami. Nasza psychika jest naszym największym wrogiem.
Weźmy jako przykład juniora Startu Gniezno - Oskara Fajfera. Według mnie ma on duży
talent, ale nie potrafi go wykorzystać. Stres działa na niego negatywnie. Nie zdobywa tak
wielu punktów, ile mógłby, gdyby był w idealnej kondycji psychicznej. Kolejnym przykładem
na to, jak mocny wpływ na sukces ma psychika, jest Reprezentacja Polski w siatkówce.
Przegrała ona walkę o złoto na Igrzyskach Olimpijskich mimo to, ze miała największe szanse
na zwycięstwo. Zawodników zgubiła ich nadmierna pewność siebie.
Na boisku należy być spokojnym i czerpać przyjemność z gry. Trzeba zapomnieć o tym, co
dzieje się w naszym życiu prywatnym i całkowicie skupić się na swoim zadaniu. Tak radzi nam
Jerzy Dudek, wielokrotny reprezentant Polski w piłce nożnej. Osiągnął on wielki sukces dzięki
swojej odporności na stres i presję. Moim zdaniem jedną z największych umiejętności
sportowca jest radzenie sobie ze stresem. W to wkłada się najwięcej pracy. Dużo mówi się o
zjawisku pozytywnego napięcia. Jednak należy go kontrolować i uważać, aby to spięcie nas
nie wyniszczyło. Do osiągnięcia sukcesu potrzebne jest też pozytywne nastawienie do
zawodów. Człowiek, który nie wierzy w powodzenie, nie ma szans na końcowy sukces. Tak
więc… Jeśli mamy choć odrobinę talentu, chęci do rozwijania go i dobrze radzimy sobie z
kontrolą stresu to i w sporcie, i w życiu osiągniemy sukces! ☺
Ola Blige
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Obecna druga klasa o swoich starszych kolegach
Z uczniami obecnej klasy trzeciej po raz pierwszy zetknęliśmy się, jeszcze jako uczniowie
szkoły podstawowej, na pikniku rodzinnym. Podczas tego spotkania byliśmy nieco nieśmiali i
skrępowani, ale im udało się szybko pokonać nasz dystans dzięki otwartości i ciepłu, które
nam okazali.
Po raz kolejny zobaczyliśmy się z nimi dopiero we wrześniu, gdy przybyliśmy do
Akademickiego Gimnazjum Milenium już jako uczniowie klasy pierwszej. Początki naszej
znajomości były dosyć ciężkie. Bywało, że nie układało się między nami dobrze, ale wszystkie
konflikty doczekały się pomyślnego rozwiązania. Po pewnym czasie zostaliśmy dobrymi
przyjaciółmi.
Teraz, już jako uczniowie klasy drugiej, gdy klasa trzecia opuszcza mury naszej szkoły,
rozumiemy, że mieliśmy do czynienia z niezwykłymi ludźmi. Gdy lepiej ich poznaliśmy,
zaczęło nam imponować ich zaangażowanie w życie szkoły, zaciętość i zdecydowanie w
dążeniu do celu, poświęcenie dla pasji takich jak taniec czy aktorstwo oraz oczywiście chęć
zdobywania wiedzy.
Po dwóch wspólnie spędzonych latach nie mamy już wątpliwości. Wiemy, że będzie nam
brakować ich wsparcia, optymizmu i obecności w naszej szkole. Nie tylko jako uczniowie, ale
też jako ich przyjaciele, życzymy uczniom klasy trzeciej wiele szczęścia, spełnienia marzeń i
oczywiście dobrych ocen w liceum.
Sara Budzyńska
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CZĘŚĆ 2
Krótka rzecz o… JAGODZIANKACH! (Autorstwa Dawida Ostrzyckiego
i Mikołaja Libnera :D)
FAKTY I MITY… Nie wierzcie w ani jedno słowo :D
Czy wiesz, że:
● Ulubiony koń Józefa Piłsudskiego miał na imię „Jagodzianka”.
● Włosy Jadena Smitha pachną Jagodzianką – dowiadujemy się tego
w filmie „1000 lat po Jagodziance”.
● Jeżeli jesz w tym momencie Jagodziankę, to jedno plemię w Afryce
dostaje wyżywienia na 30 lat.
● Mapa nieba powstała na podstawie obserwacji Jagodzianek przez
francuskiego astronautę Josepha Jagodzianha.
● Wzór sumaryczny jagodzianki wygląda następująco:
J17A19GO3D95Z50I91AN2KA
● Pierwotna wersja Dr. Oetkera brzmi : „Dr. Jagodzianka”
Najsławniejsze cytaty :
„Jagodzianka to nie bułka wypełniona jagodami… Jagodzianka to styl
życia”
Barack Obama
„Chciałbym wyglądać jak Jagodzianka… bo wtedy
dziewczyny mówiłyby mi, że jestem słodki”
Leonardo DiCaprio
„Życie jest jak jagodzianka… tylko jeszcze nie wiem, dlaczego”
Paulo Coelho
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I jeszcze kilka porad na temat żywienia…
W dzisiejszych czasach zdrowe odżywianie przychodzi nam z wielkim trudem, co widać po
wielu osobach. A przecież to jedna z najważniejszych rzeczy, którym musimy podołać! Oto
kilka rad na ten temat (wzorowane się na stronie http://dobreodzywianie.pl/)
Pięć posiłków dziennie: jakie to przynosi korzyści?
Spożywanie pięciu posiłków dziennie w regularnych odstępach powoduje, że dostarczamy
organizmowi łatwo przyswajalną porcję energii, którą można wykorzystać w bardzo krótkim
czasie. Wpływa to rzecz jasna na nasze samopoczucie oraz fakt, że spożywając kilka posiłków
dziennie znacznie wolniej się męczymy.
Coś o błonniku
Błonnik to prawdziwy odżywczy czarodziej. Wystarczy niewielka jego ilość, żeby otrzymać
zdrowy, sycący posiłek. Dla zapracowanych idealnym śniadaniem może być miseczka
płatków błonnika (ma je w swojej ofercie coraz więcej firm) podana z jogurtem naturalnym i
owocami. Cała magia tego produktu polega na tym, że jego objętość po spożyciu rośnie, co
sprawia, że dłużej jesteśmy syci. Poza tym wystarczy mniejsza porcja do zaspokojenia głodu.
Jeśli modny ostatnio błonnik w postaci chrupek (wyglądających jak pokarm dla gryzoni) do
ciebie nie przemawia, możesz sięgnąć np. zdrowe przekąski, czyli migdały, suszone morele
bądź suszone figi. Nie zaszkodzi wprowadzić do diety więcej marchwi, jabłek. Błonnika
dostarczy również chleb.
Uważaj na energetyki
Sposób działania energetyka jest bardzo prosty: zawarte w nim substancje pobudzają układ
nerwowy, dzięki temu już po kilku łykach czujemy przypływ energii. Serce zaczyna bić
szybciej, tok myślenia przyspiesza, czujemy się bardziej elokwentni, szybko i sprawnie
reagujemy na zmianę sytuacji. Skład takich napojów jest bardzo podobny. Zwykle, oprócz
sporej ilości cukru, znajdziemy w nich także kofeinę czy taurynę. Część producentów
rezygnuje z tauryny na rzecz bardziej „naturalnych” pobudzaczy, takich jak żeń-szeń czy
guarana. Poza tym, podobnie jak inne napoje gazowane, zawierają barwniki, regulatory
kwasowości czy konserwanty.
Jeśli energetyk traktujemy jak sok i potrafimy wypić kilka puszek dziennie, musimy się liczyć z
negatywnymi konsekwencjami takiego zachowania. Może to być nie tylko wzrost wagi (za to
odpowiada spora ilość cukru w składzie tych napojów), ale również gwałtowne zmiany
ciśnienia.
Bartek Gawrecki
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KĄCIK SUCHARÓW!!! :D

Pani od biologii pyta Kazia:

- Ludzkość od niepamiętnych czasów zadaje sobie pytania:

- Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce!
Na to Kazio:

- Kto wymyślił pracę?
- I jak to moŜliwe, Ŝe pozostali go nie zabili?

- Dwie małpy i trzy słonie.

Co dostaje górnik po śmierci?

Co robi polski kibic, gdy Polska zdobędzie mistrzostwo świata?

Dwa dni urlopu i wraca pod ziemię.

Wyłącza konsolę i kładzie się spać.
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