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Wstęp 

 

„Byd neutralnym w walce dobra ze złem, to opowiadad się po stronie zła.”  

Andrzej Sapkowski – autor serii o Wiedźminie 

„Staraj się ulepszad sam siebie, to jedyne, co możesz kontrolowad.” 

John Wooden - legenda koszykówki 

„Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzed w świecie.” 

Mahatma Gandhi („Wielka Dusza”) 

- o nim przeczytacie więcej w tym numerze 

 

 

„Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie.” 

Matka Teresa z Kalkuty 

– błogosławiona kościoła katolickiego 

 

„Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz, dlaczego.” 

Lew Tołstoj – myśliciel i pisarz rosyjski 

 

 

Oto nowe oblicze naszej, a przede wszystkim Waszej gazetki szkolnej. 

Tematyka tego numeru dotyczy tych samych idei, co powyższe cytaty. Czytając ją, nie myślcie 

o innych.  

Myślcie o sobie. 

 

Powodzenia!!!  

 

Redakcja  

Akademicki Gim-News Milenium 

 



 

Tolerancja w codzienności 

Do naszej szkoły uczęszczają różne osoby. Mają zróżnicowane zainteresowania, zdanie, 

religię i inaczej wyglądają. Nie każdy jest taki sam, ale za to każdy jest wyjątkowy. Gdybyśmy 

wszyscy byli podobni, świat byłby nudny i nieciekawy. 

Zacznę od zainteresowao. Nasze hobby są przeróżne – od bardzo dziwnych do ciekawych. 

Powinniśmy je zaakceptowad i docenid, mimo tego, że mogą nam się nie podobad. 

Na wygląd nie mamy zbytnio wpływu, każdy chciałby byd piękny i podobad się innym. Na 

szczęście, każdemu podoba się kto inny. Nieważne, jaki ma kolor włosów, skóry, oczu czy jest niski, 

czy wysoki. Liczy się charakter.  

Każdemu człowiekowi wolno mied własne zdanie na różne tematy. Przeróżne są 

poglądy  i powinniśmy je zaakceptowad. Religia lub  jej niewyznawanie to indywidualna sprawa. Nie 

ma związku pomiędzy wyznawaną religią, a tym, czy jesteśmy dobrzy, czy źli.  

Pamiętajmy, że każdy z nas to inna, wyjątkowa osoba. Najważniejsze są nasze uczynki 

wobec innych. 

 

Ada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barwy kultury innych narodów w naszej szkole 

Stajemy się  Obywatelami  Świata. Nie zamykamy się tylko w obrębie własnego kraju, lecz 

uczymy się również poznawad kulturę innych. Wspaniałą okazją do tego jest organizowany 

w naszej szkole Dzieo Języków Obcych, który odbył się 26 września. 

W tym roku do świętowania przyłączyły się klasy 5, 6 i dwie klasy 7 szkoły podstawowej. Od 

samego rana wyczuwało się niecodzienny, magiczny nastrój w naszej szkole. Wszyscy niecierpliwie  

czekaliśmy na rozpoczęcie wspólnego świętowania. Każda z klas przygotowywała na ten dzieo 

prezentację jednego kraju. Rozpocznijmy od naszych kolegów i koleżanek z młodszych klas. 

Klasa 5 zaprezentowała Kanadę. Piątoklasiści przygotowali liczne plakaty o tym kraju, o jego 

pochodzeniu, kulturze, religii i słynnych 

budowlach. Mój wzrok przyciągnęła 

ogromna flaga Kanady z  liściem klonu. 

W  trakcie prezentacji tego kraju 

uczniowie recytowali wierszyki po 

angielsku, a  zgłodniali rozkoszowali się 

smakiem croissantów, burgerów oraz 

naleśników z syropem klonowym. 

Sala szóstoklasistów zamieniła 

się w prawdziwą corridę, gdzie chłopcy 

przebrani za torreadorów 

zainscenizowali walkę z bykami. Dało się 

tutaj zapomnied chod na chwilę o zimnej 

i  deszczowej pogodzie na zewnątrz, i poczud ciepło gorącej Hiszpanii oraz świeży smak owoców 

w  sałatkach owocowych, wspaniałych deserach oraz babeczkach  rozstawionych na stołach. 

W klasie 7a zagościła Szkocja. Na 

ścianie rozwieszono ogromną mapę kraju 

wraz z jego flagą.  Uczniowie przedstawili 

prezentację o tym kraju, promując przy tym 

upieczone przez nich samodzielnie ciasta 

ryżowe oraz pulpety z jajkiem. Ale punktem 

kulminacyjnym prezentacji  był żywiołowy 

taniec chłopców w tradycyjnych spódniczkach 

w szkocką kratę, który wywołał ogromne 

ożywienie wśród widzów. 

Druga z klas siódmych – klasa 7b – 

przedstawiła  kulturę Stanów Zjednoczonych. 

Wszyscy uczniowie przebrali się w stroje 

w kolorystyce czerwono-biało-niebieskiej odzwierciedlające kolory na fladze USA. W  klasie królowały 

taoce i muzyka, a przy stole można było skosztowad popcornu, ciasta brownie, hot dogów oraz napid 

się, ponod niezdrowej, ale jakże pysznej coca-coli. 



Przed wejściem do klasy 2a można  było już podziwiad ogromy Big Ben wykonany przez 

uczniów z tektury. Poczułam się tam jak w prawdziwej Anglii. Można było spotkad i przywitad się 

z  Królową Elżbietą II i jej mężem oraz Księciem Williamem i Księżną Kate. Przy śniadaniu angielskim 

każdy miał możliwośd, aby zamienid parę słów z samym Sherlockiem Holmesem. Dziewczyny z Candy 

Baru zachęcały do skosztowania pysznego ciasta królowej Wiktorii oraz mnóstwa innych 

przygotowanych samodzielnie angielskich pyszności. Dania te rozeszły się w krótkim czasie jeszcze 

przed oficjalnym zakooczeniem wszystkich prezentacji krajów. Nie dziwię się, że klasa 2a zajęła 

pierwsze miejsce, gdyż stanęła na wysokości zadania w pełnym tego słowa znaczeniu. 

Klasa 2b zaprezentowała Australię. Drugoklasiści przygotowali plakaty wraz z ciekawostkami 

o  tym kraju, o jego kulturze i zwyczajach. Zaprezentowali playlistę z najsłynniejszymi przebojami, 

a na środku klasy brylował nawet Aborygen. Na stołach można było obejrzed książki i atlasy, 

degustując przy tym  ciasto bezowe oraz ciasteczka owsiane. 

W klasie 3a panował półmrok. Na ścianach zawieszone były papierowe nagrobki. Na stołach 

znajdowały się czarne obrusy, a na nich stały z kolei pyszne tortille i nachosy. Uczennice były 

wymalowane niczym płaczki meksykaoskie. Klimat przypominający święto Dia de los Muertos (Święto 

Zmarłych). 

Klasa 3b zaprosiła nas do kraju naszych zachodnich sąsiadów. Kilkoro uczniów ubranych 

w  typowe niemieckie krótkie spodenki na szelkach wspaniale prezentowało się na tle klasy  bogato 

przyozdobionej w symbole Niemiec. Na stołach królowała słynna niemiecka sałatka ziemniaczana, 

kiełbasa, bułeczki z wołowiną i kapustą, szarlotka oraz dobrze znane nam czekolady Schogetten i żelki 

Haribo. 

Kolejny Dzieo Języków Obcych w naszej szkole przeszedł do historii. Zdaniem uczniów był to 

dzieo pełen emocji i zabawy, który nie tylko pozwolił im poznad zwyczaje i kulturę innych krajów, ale 

był też dodatkową formą integracji klasowej oraz szkolnej. W koocu co bardziej zbliża niż jedzenie? 

Poprzez degustację odkrywamy nowe smaki. Wielu uczniów już dziś stwierdziło, że z niecierpliwością 

czeka na Dzieo Języków Obcych za rok. 

Julka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



To oni walczyli o pokój na świecie 

 

Pewnie już wiecie, że ten numer gazetki dotyczy tolerancji. Dlatego postanowiłam, że 

warto napisad artykuł o kilku osobach, które o tę wolnośd 

i  tolerancję walczyły… 

Mahatma Gandhi 

Chciał, aby wszyscy ludzie byli dla siebie mili i traktowali się tak 

jak rodzeostwo. Najbardziej zależało mu na zjednoczeniu 

i  całkowitej wolności Indii. Oprócz tego dążył do tego, by 

każdy mógł dowolnie wyrażad to, co chce, czcid i wielbid 

własne dziedzictwo i kulturę z równoczesnym poszanowaniem 

odmienności innych. Pragnął, aby kobiety były traktowane tak 

samo jak mężczyźni i żyły z godnością, poczuciem 

bezpieczeostwa i czerpały korzyści z własnego rozwoju.  

Martin Luther King 

Był pastorem baptystycznym, liderem ruchu praw obywatelskich, 

działaczem na rzecz równouprawnienia Afroamerykanów 

i zniesienia dyskryminacji. Został laureatem Pokojowej Nagrody 

Nobla w 1964r. Zamordowany 4 kwietnia 1968r. przez 

przeciwników politycznych. 

Dalajlama 

Jest duchowym i politycznym przywódcą narodu tybetaoskiego. 

Na świat przyszedł jako dziewiąte dziecko ubogich rolników. Pięd 

lat po narodzinach został intronizowany jako XIV Dalajlama. 

Zgodnie z tradycją od tego momentu stał się przywódcą 

duchowym i politycznym Tybetu. Został laureatem Pokojowej 

Nagrody Nobla w 1989r. za swoje działania na rzecz narodowego 

pokoju.  

Lech Wałęsa 

Polski polityk i działacz związkowy, z zawodu 

elektryk. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej od 22 

grudnia 1990 do 22 grudnia 1995, współzałożyciel 

i pierwszy przewodniczący NSZZ „Solidarnośd". 

Dostał Pokojową Nagrodę Nobla za jego działania na 

rzecz wolności i  demokracji. Nagrodę tę odebrała za 

niego żona z  synem.  

                                                              Ania 

 



Black and white: 
Czy obojętni są winni? 

 

White 

 

Przemoc widzimy codziennie. Czy zwykli ludzie stojący obok tych wszystkich rzeczy, którzy 

pozwalają sobie na obojętnośd – czy wszyscy oni są winni? Właściwie nie robią nic złego, ale ktoś 

może potraktowad nieprzeciwstawianie się złu jako znak jego poparcia. Czy obowiązkiem tych ludzi 

jest się zaangażowad? 

 

Wbrew pozorom istnieje wiele argumentów, 

które usprawiedliwiają ich działania, a wręcz 

czynią je słusznymi. Argumentów tak 

przekonujących jak,  na przykład, troska o ich 

bliskich. Czy matka, która jest świadkiem 

ubliżania komuś w autobusie, jest zobowiązana 

do zostawienia swojego trzyletniego dziecka 

samemu sobie i pospieszenia potrzebującej 

osobie z pomocą? Czy mała dziewczynka 

wracająca ze szkoły powinna próbowad rozdzielid 

uliczną bijatykę dorosłych mężczyzn? Czy musi to 

zrobid lekarz, który śpieszy się do szpitala na 

czyjąś operację? Lub osoba na wózku, lub kobieta 

w ciąży? 

Okazanie bohaterstwa w wielu sytuacjach świadczyłoby o głupocie, a co najmniej 

o nieodpowiedzialności. Mogłoby ono przynieśd więcej szkody, zarówno dla osoby angażującej się, 

jak i jej bliskich (np. synka w powyższym przykładzie) niż korzyści. Często mówi się też o bohaterstwie, 

które w rzeczywistości było po prostu chęcią wmieszania się w jakąś emocjonującą akcję. Byd może 

ktoś podziałał w dobrą stronę, ale wcale nie z dobrych intencji. W takim świetle troska matki 

o dziecko wydaje się o wiele większym bohaterstwem.  

Pomyślmy, zanim fałszywie ocenimy czyjeś „bohaterstwo” lub „obojętnośd”. Zarówno na szlachetne 

jak i na nieludzkie motywy możemy natknąd się po obu stronach.  

                                                                                                                           Ola 

 

 

 



Black 

Przemoc widzimy wszędzie – od szkolnych przepychanek po krwawe zamieszki w telewizji. Wielu 

ludzi, gdy są świadkami takich sytuacji, woli nie ingerowad. Czy taka postawa oznacza 

opowiedzenie się po stronie agresora? 

Bardzo często gdy osoba poszkodowana 

w jakimś wypadku leży nieprzytomna, 

ludzie nie reagują, nikt nie udziela jej 

pomocy. Jest tak dlatego, że według nich 

wina obojętności rozlewa się po 

świadkach. Również w przypadku 

przemocy im więcej osób jest obecnych 

przy takiej sytuacji, tym mniej czują, że 

powinni pomóc. Jeśli sto osób ma 

możliwośd ingerencji i wszystkie się 

wstrzymają, to czy na każdej z nich ciąży 

tylko jedna setna winy? Według mnie 

każdy odpowiada za to, co robi i każdy z nich jest w pełni winny. 

Co jednak, jeśli próba pomocy, zaangażowanie w konflikt może spowodowad uszczerbek na zdrowiu, 

utratę jakichś dóbr materialnych albo ośmieszenie? Czy wtedy jest się usprawiedliwionym? Gdy dla 

kogoś najważniejszy jest jego własny interes, pieniądze i życie w luksusie i ze względu na troskę 

o dobytek nie pomoże drugiemu człowiekowi, nawet jeśli strata miałaby byd niewielka, jest równie 

winny jak osoba atakująca.  

Jeśli ma się szansę poparcia ofiary, powinno się to zrobid. W tym przypadku możliwośd oznacza 

koniecznośd. Gdy nie popieramy działao agresora, ale mimo wszystko im nie przeciwdziałamy, 

jesteśmy współwinni. Tylko zdecydowany sprzeciw może cokolwiek zdziaład.  

Natalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lust for Life 

Lana Del Rey "towarzyszy" mi już dobre pięd lat i ciągle mnie zaskakuje... 

Jest to czwarta płyta tej artystki wydana pod pseudonimem Lana Del Rey  "Lust for Life". Lana 

na swoim nowym albumie pokazuję inną stronę siebie. Jej piosenki są bardziej radosne, na co 

wskazuje również nazwa płyty (,,Lust for Life'' czyli żądza życia, tłumacząc na język polski).  

Płytę rozpoczyna utrzymany w klimacie artystki melancholijny przebój ,,Love". Następnie 

możemy  usłyszed tytułowy utwór, a mianowicie ,,Lust For Life”. Połączenie wysokiego męskiego 

głosu oraz niskiego damskiego wokalu wywiera całkiem ciekawe wrażenie. Trzeci utwór –  ,,13 

Beaches” zaczyna się spokojnie, lecz w refrenie przechodzi w mocniejsze brzmienie, dzięki czemu jest 

on bardziej emocjonalny od powolnego wstępu. "Cherry" to kolejny kawałek - jeden z moich 

ulubionych na krążku. Refrenu w tej piosence mogłabym słuchad w kółko i raczej by mi się nie znudził. 

Następne jest "White Mustang". Tytułowy biały mustang pojawia się również w teledysku Lany ,,Born 

to die'', tekst opowiada letniej miłości i tęsknocie. W ,,SummerBummer" Lana przenosi nas w ciepłe 

letnie klimaty, jest to jeden z hip-hopowych utworów Lany. Piosenkarka, co prawda nie rapuje 

i  zostaje w swoim klimacie, ale  A$AP Rocky i PlayboiCarti owszem i wychodzi im to znakomicie. 

Następny utwór to "Groupie Love" utrzymany w koncepcie poprzedniego, jest on jednak bardziej 

klimatyczny. Ósmy utwór to ,,In My Feelings". Lana w tym utworze jest pewna tego, o czym śpiewa, 

dzięki czemu piosenka ma mocny wydźwięk. Dziewiątym utworem jest ,,Cochella - Woodstock in my 

mind". Jest on sentymentalny, posiada dośd ciekawy tekst, który, szczerze mówiąc, trudno 

jednoznacznie zinterpretowad. Następnyutwór to ,,God Bless America and the beautiful women in 

it". Piosenka jest bardzo spokojna, idealnie nadaje się na jesienne wieczory.  Kolejne utwory: 

,,Beautifulpeople and the beautifulproblems" oraz ,,TommorowNeverCame", jak można się 

spodziewad, obie piosenki są bardzo wolne oraz są wykonywane w duecie, pierwszy duet to Lana Del 

Rey i Stevie Nicks, zaś drugi to Lana Del Rey i 

syn Johna Lennona - Sean Ono Lennon. Po 

trzynastym utworze usłyszymy mój ukochany 

kawałek a mianowicie ,,Heroin". Piosenka jest 

bardzo tajemnicza, jej tekstu raczej nie można 

jednoznacznie zinterpretowad, chyba tylko 

piosenkarka wie, o czym jest ,,Heroin". 

Natomiast w piosence ,,Change" Lana 

opowiada nam o zmianach większych i tych 

mniejszych. 

Na płycie, obok Lany Del Rey usłyszymy 

gościnnie gwiazdy takie jak: The Weeknd, A$AP 

Rocky oraz PlayboiCarti, Stevie Nicks i Sean Ono 

Lennon. Album przez krytyków jest oceniony 

dośd wysoko. Myślę, że wśród tych szesnastu 

wspaniałych utworów, każdy znajdzie coś dla 

siebie.  

Zuzia 



Opowiadanie 

 

— Słyszałaś już? 

— Co? 

— Ula... 

— Ta nowa z naszej klasy? 

— No… 

— To co z nią? 

— Jest z domu dziecka. 

— Z domu dziecka? Skąd wiesz? 

— Słyszałam, jak jej “mama” rozmawia z nauczycielką. Pewnie niezła z niej pokraka, nie? 

— Niby czemu?- wtrąciła się ze złością Ania. — Czemu pokraka? Może jest normalna. 

Bella wywróciła oczami. 

— Nic nie rozumiesz. Takie dzieciaki, co nie mają rodziców są inne. Dziwne. Jakby... zacofane 

— Zacofane? O co ci chodzi? 

— No, wiesz. Dzielą pokój z dwudziestką innych dzieciaków. Już to jest okropne. I właściwie prawie 

wcale nie wychodzą z tego ich ośrodka. Mają tam lekcje i wszystko. Ja bym zwariowała, jakbym 

musiała cały czas siedzied w domu i to w dodatku z setką innych dzieci. A poza tym noszą znoszone 

ciuchy i nie da się z nimi normalnie pogadad. 

— Spotkałaś kiedyś kogoś takiego? 

— No...Właściwie to nie, ale... 

— No więc nie masz prawa... 

— Nieważne  — Bella machnęła ręką i znów zwróciła się do Wiki. - No, więc podobno ona mieszka 

teraz niedaleko szkoły razem z jakąś rodziną zastępczą, pewnie tak samo nienormalni jak ona, skoro 

wzięli obce dziecko, i będzie w naszej klasie. Zacznie chodzid od przyszłego tygodnia 

— Myślisz, że będzie chciała byd w naszej paczce? — spytała z lękiem Wiki. Bella uśmiechnęła się. 

— Nawet jeśli tak, to szybko ją zgasimy. Niech nie uważa, że może się z nami równad. 

Nina przysłuchiwała się tej rozmowie, nadal jednak zapatrzona w swój zeszyt. Nie chciała, 

żeby ktoś zapytał ją o zdanie. Najchętniej stanęłaby po stronie Ani, ale nie miała odwagi. A poza tym: 

Anka to Anka, wszystkie dziewczyny wiedzą, że zawsze ma inne zdanie, zawsze robi na przekór, 



a  jednak nie wyrzucają jej z paczki. Nina wiedziała jednak, że jeśli ona by się sprzeciwiła, nie byłyby 

takie wyrozumiałe. Znów usiadłaby w ostatniej ławce, znów musiałaby słuchad, jak Bella, Aga, Wika 

i  inne dziewczyny obgadują wszystkich, łącznie z nią. Zwłaszcza ją. Wstąpiła do ich paczki właśnie po 

to, by nie musied więcej tego znosid i nie chciała znów tego psud. Bella i Wika nadal rozmawiały 

o “nienormalnej Uli”, ale Anka już się nie wtrącała. Zajęta była przepisywaniem zadao z tablicy 

i zdawała się nie słyszed rozmowy. Nina bardzo chciała, żeby Ania znów się sprzeciwiła, może wtedy 

stanęłaby po jej stronie. Ale sama? Nie, sama nigdy się na to nie odważy. Było jej strasznie żal Uli, tak 

okrutnie obgadywanej przez Bellę i Wikę, ale nie mogła nic zrobid. To znaczy, mogła. Ale się bała. Na 

szczęście nauczyciel zaczął właśnie dyktowad notatkę, więc Nina mogła szturchnąd Wikę i zakooczyd 

wreszcie tą głupią rozmowę. Jest czwartek, do poniedziałku jeszcze daleko. Może przez ten czas 

dziewczyny zapomną o Uli. 

Nie zapomniały. Widząc ich złośliwe uśmieszki, Nina zrozumiała, że weekend tylko pogorszył 

całą sytuację, bo dziewczyny miały czas, by obmyślid jakieś okropne i przykre powitanie. Najwyraźniej 

w spisek nie były włączone tylko Bella i Wika, ale cała paczka. Lekcja zaczęła się normalnie, 

dziewczyny wydawały się zajęte robieniem notatek, jakby o wszystkim zapomniały. Nina trochę się 

uspokoiła. Może nie będzie tak źle. Drzwi do klasy otworzyły się i dyrektor wprowadził nową 

uczennicę.  

— Wcale nie wygląda jak kosmita - mruknęła Anka z drwiną. 

— To tyko pozory. Jeszcze się przekonasz — szepnęła Bella, siadając wygodnie na krześle 

i przygotowując się do wykonania swojego planu. Jakiego? Nina nie wiedziała, ale z każdą chwilą 

ogarniał ją coraz większy niepokój. 

— Bardzo się cieszę, że dołączysz do naszej klasy —  powiedziała ze sztucznym uśmiechem pani, gdy 

dyrektor wyszedł, a potem zwróciła się do uczniów — Jak myślicie, gdzie usadzimy Ulę? Może koło 

ciebie, Bella? 

Bella zbladła, udając przerażenie i zawołała: 

— Och, nie, proszę pani,  bardzo proszę! Ja... mam uczulenie. Może Wika? 

— Przykro mi — powiedziała z udawanym żalem Wika, zanim pani zdążyła się wtrącid — ale to 

miejsce jest już zajęte —  dodała, kładąc na wolnym krześle plecak —  Może... 

— Dośd! — zawołała pani — Jak wy się zachowujecie?! 

Nina spojrzała na Ulę, która rumieniła się z każdą chwilą coraz bardziej. Wiedziała, co 

powinna zrobid. Wiedziała, co musi zrobid. Ale to było takie trudne, tak niewykonalnie trudne! Nie da 

rady, nie ma dośd siły, nie odważy się! Tymczasem wyliczanka szła dalej: może Maja? Och, tu już 

zajęte. Liza? Tak  mi przykro, ale... Nagle ktoś podnosi rękę i mówi: 

— Możesz usiąśd ze mną, jeśli chcesz. 

Nina z przerażeniem zdała sobie sprawę, że to jej własny głos, i że to jej ręka została 

podniesiona. Pani odetchnęła z ulgą, a Nina patrzyła, jak Ula powoli, z niedowierzaniem zbliża się do 

jej ławki i czuła dumę. To ona to zrobiła! Ona! Nie Anka, chociaż niby taka odważna! Tylko ona! 



Niby nic. Jedna chwila. Jeden gest. A jednak tak wiele. Ula już nie jest sama. Już nie musi stad na 

środku klasy i padad ofiarą tych drwin. Ma kogoś, kto odważył się do niej odezwad. Ma kogoś, kto ją 

lubi. Może trzeba się przedstawid? Później. Teraz należy cieszyd się chwilą. “Polubią cię”, mówiła 

mama. I tak jest. Ona ją lubi. A Ula lubi ją. Przy niej nie musi już czud się odmieocem. Kimś, za kogo 

trzeba się wstydzid. Bo ona akceptuje Ulę taką, jaka jest. Z domu dziecka. Źle ubrana. Bez prawdziwej 

rodziny. Ale to jednak ona. Ula, która wcale nie jest odmieocem. Już wcale nie jest odmieocem. Nie 

jest odmieocem! 

Marta 
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