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GOŚCIE Z UKRAINY
Rok szkolny 2015/2016 zaczął się … gościnnie.
Odwiedzili nas uczniowie z Ukrainy. Opiekowała się nimi klasa 2E z naszego gimnazjum.
Goście i gospodarze mieli wiele okazji, by się
zintegrować i spędzić miło czas.

Przedstawiciele naszej gazetki chcieli poznać
opinie uczniów uczestniczących w wymianie,
dlatego przeprowadzili z nimi wywiad.

Ewa, redaktorka „Naszej Gazety”: Co Wam
najbardziej się podobało w polsko-ukraińskiej
Pierwsze spotkanie uczniów naszej szkoły
wymianie? Czy jesteście zainteresowani udziai gości z Ukrainy odbyło się 21 września w Akałem w tego typu projektach w przyszłości?
demii Sztuk Pięknych. Trzonem spotkania był
wykład mgr. Pawła Kuli nt. teorii fotografii. Po Tytus, uczeń 2E: Najbardziej podobało mi się
wykładzie uczniowie z Ukrainy otrzymali kilka to, że mogłem porozmawiać z rówieśnikami
zadań do wykonania. Jedno z zadań polegało na z sąsiedniego kraju i dowiedzieć się o ich corobieniu selfie. Po południu goście zostali zapro- dziennym życiu.
szeni na obiad, a wieczorem — na grilla.
Hubert, uczeń 2E: W arto poznawać k ulturę
Następnego dnia odbył się powitalny apel w na- i zwyczaje innych krajów. Bardzo się cieszę,
szej szkole. Klasa 2E opowiedziała im historię że mogłem uczestniczyć w tym projekcie. Chętnie
Szczecina i przedstawiła zrobiony przez siebie wziąłbym w nim udział jeszcze raz!
film pt. „Szczecin widziany naszymi oczami”.
Po przerwie odbyły się warsztaty „Serce dla
Ukrainy”. Polscy i ukraińscy uczniowie dobrali
się w pary i razem pomalowali serca z gipsu farbami o kolorach flag polskiej i ukraińskiej.
Kolejne dni również obfitowały w atrakcje.
Do najciekawszych należały warsztaty kulinarne
„Poznajemy kuchnię sąsiada”, warsztaty edukacyjne w Muzeum Techniki i Komunikacji oraz
warsztaty edukacyjne w Muzeum Narodowym.
Na wszystkich zajęciach uczniowie uczyli się
ciekawych rzeczy, a przy tym dobrze się bawili.
W programie pobytu nie zabrakło wycieczek
krajoznawczych (Nowe Warpno, Mrzeżyno,
Park Binowo). W stolicy województwa goście
odwiedzili Zamek Książąt Pomorskich, Muzeum
Nasza szkoła bierze udział w wielu projektach
Narodowe oraz usytuowaną na 22. piętrze najo charakterze międzynarodowym. Mamy nadziewyższego budynku w Szczecinie Kawiarnię
ję, że współpraca z Ukrainą będzie kontynuowaCafe22 z panoramicznym widokiem na miasto.
na, bowiem, jak widać, nasi uczniowie lubią
Dziesięciodniowy pobyt uczniów z Ukrainy pod- wymiany i uważają je za fantastyczne i niezaposumowano podczas konferencji prasowej w Aka- mniane doświadczenie!
demii Sztuk Pięknych. W spotkaniu wieńczącym
projekt wzięli udział również dyrektor ASP oraz
Ewa Bronk, Gabriela Fiuk
sam wiceprezydent Szczecina!
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ROZRYWKA I KULTURA
Jesień. Zmierzch przychodzi coraz wcześniej.
Tym z Was, którzy
chcą umilić sobie ciemne, zimne wieczory
i oderwać się na chwilkę od nauki, polecamy:

Wieczność
to kompozycja
z chwil
obecnych.
John Green.
Papierowe miasta

Simon Mayo „Itch”
 trylogia mało znanego autora opowiada
o rodzeństwie Loftów,
które w ciekawych okolicznościach wchodzi
w posiadanie skały zawierającej promieniotwórczy pierwiastek,
który może odmienić
losy świata. Następuje
ciąg niesamowitych
zdarzeń...
Son Lux „You don't
know me”  piosenka,
która jest połączeniem
elektronicznych dźwię-

ków i nietypowego
wokalu. Zespół Son
Lux debiutuje właśnie
na światowej scenie
muzycznej. W związku
z tym warto wiedzieć,
że zasłynęli oni ze
ścieżki dźwiękowej do
głośnej ekranizacji powieści „Papierowe
miasta”. Klimat piosenki idealnie pasuje do
książki, o której pisałyśmy wyżej.
„Praktykant”
 amerykańska produkcja reżyserki i scenarzystki światowych komedii. Film opowiada
o podstarzałym wdowcu (Robert de Niro),
który z nadmiaru czasu
na emeryturze zatrudnia
się w redakcji strony
internetowej o modzie.

Jego szefową zostaje
młoda bizneswoman
(Anne Hathaway).
Między bohaterami
nawiązuje się przyjaźń.
„Magia obłoków”
 spektakl teatralnomuzyczny oparty na
dźwiękach Marka Grechuty i Jana Kantego
Pawluśkiewicza. Piosenki układają się
w opowieść o poszukiwaniu siebie we współczesnej rzeczywistości
i szukaniu szczęścia
w najprostszych rzeczach. Jest to ambitna
pozycja na naszej liście
przeznaczona dla młodych koneserów sztuki.
Julia Pomykała,
Marta Szałkiewicz,
Marta Cieślak

GM 10 NA SPORTOWO
W tym roku wrzesień
obfitował w wiele
wydarzeń sportowych,
w których brali udział
nasi uczniowie. Ich starania oraz poświęcenie
zaowocowały doskonałymi wynikami.

W ligach biegowych
mamy dwóch złotych
medalistów: Mateusza
Mierzowca i Jakuba
Wolendra or az dwóch
srebrnych: Mateusza
Zaczyńskiego i Alicję
Wójcik.

W Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików swoje
umiejętności pokazała
Nikoletta Niedzielska,
zajmując 1. miejsce
w sztafecie.
W Powiatowej Lidze
Lekkoatletycznej wysokie miejsca zajęli: Maja
Suchorzewska, Aleksandra Czarnecka,
Alicja Telerak, Julia
Durka or az, po r az
kolejny, Nikoletta
Niedzielska.

Odbyła się również
szkolna liga lekkoatletyczna, w której nasi
panowie pokazali przeciwnikom, co potrafią.
Miejsca 1. zajęli Mateusz Mierzowiec, Jan
Poniatowski or az Dariusz Krzysztofek,
natomiast srebro zdobyli Mikołaj Szyliński,
Tomasz Kowalik
i Błażej Seta.
(ciąg dalszy na s. 3)
Tomasz Puchalski
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ŻYCIE NASTOLATKÓW
Życie normalnego
nastolatka wydaje się
bardzo trudne. Szkoła,
domowe obowiązki,
wymagający rodzice,
wredne rodzeństwo,
codzienna presja i nacisk na bycie najlepszym. Wszyscy na siłę
próbujemy to przezwyciężyć. Jednak nie dostrzegamy, że nasze
życie jest o wiele łatwiejsze niż dorosłych.

Większość z nas przeżywa podobne rozterki,
i co więcej, nie są to
tylko ludzie z biedniejszych rodzin.

Przedstawimy to Wam
z naszej perspektywy.
Wchodzisz do szkoły,
co druga osoba nosi
buty firmy „Nike” bądź
„Adidas”, podczas gdy
Ty przyszedłeś w szmacianych, poniszczonych
trampkach.

Rodzic, który pozwala
swojemu dziecku na
wszystko i nie wyznacza żadnych obowiązków, wyrządza mu
olbrzymią krzywdę.

Czy czujesz się gorzej?
Owszem, ponieważ
odnosisz wrażenie,
że jesteś biedniejszy.
Widzisz osoby patrzące
z pogardą na Twoje
zużyte obuwie. Jest Ci
smutno, nie chcesz się
tak czuć.
Decydujesz się porozmawiać z zapracowaną
mamą o „lepszych”
butach. Tłumaczysz,
prosisz, jednak rodzice
nie są w stanie wydać
tyle na Twoją zachciankę. Jesteś zły, że Ciebie
nie rozumieją..

Są rodzice, którzy rozpieszczają swoje pociechy, ale są też tacy, którzy zapewniają swoim
dzieciom wszystko, co
jest potrzebne, ale nie
chcą spełniać bezsensownych zachcianek.

Rozpieszczony nastolatek bardzo ciężko przeżyje moment opuszczenia domu rodzinnego
i niezwykle trudno będzie mu zatroszczyć się
o siebie w przyszłości.
Dziecko rozpieszczane
przez rodzica nie umie
racjonalnie rozporządzać pieniędzmi z budżetu domowego oraz
ma niebezpieczną chęć
bycia utrzymywanym
przez inną osobę, co
prowadzić może
w przyszłości do braku
poczucia niezależności
i własnej wartości.

Przeprowadziłyśmy
w naszej szkole wśród
30 uczniów ankietę nt.
„markowych”
i „niemarkowych”
butów. 70% respondentów przyznało, że
większość posiadanych
przez nich butów to
buty markowe, 20%
powiedziało, że u nich
przeważają buty niemarkowe, zaś reszta
stwierdziła, że ma po
tyle samo jednych
i drugich.
A teraz kilka rad,
które pozwolą inaczej
spojrzeć na problem
„niemarkowych”
butów:
1. Zakup niepopularnych butów zapewni
Ci oryginalność.
2. Kup sobie jedną parę
porządniejszego obuwia na dłuższy czas.
3. Zastanów się, czy
buty, które chcesz
kupić, są warte swojej ceny i czy będziesz w nich chodzić.
Wiktoria Pociej,
Zuzanna Rybkiewicz

GM 10 NA SPORTOWO (ciąg dalszy)
26 września w Radomiu odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików.
Nasz reprezentant, Dariusz Krzysztofek, osiągnął wielki sukces, zajmując,
pomimo trudnych warunków, 4. miejsce w skoku wzwyż.

Być
czy
mieć?
Erich Fromm

WOLONTARIAT
Na początek może trochę teorii, a konkretnie
próba wyjaśnienia terminu „wolontariat”. Oczywiście nieodzowny będzie tu „Słownik wyrazów
obcych”. No i już wiadomo — wolontariat pochodzi od łacińskiego słowa voluntarius, czyli
dobrowolny.

Żeby jednak nie być gołosłowną, przeprowadziłam krótki wywiad z wolontariuszką, Oliwią
Drabik z klasy 3d.

I oto dobrowolnie w sobotnie poranki chodzimy
na Cmentarz Centralny i sprzątamy stare, opuszczone groby. Nie mamy odgórnie wyznaczonych
mogił, po prostu idziemy w najstarsze części,
zakasujemy rękawy i bierzemy się do pracy.
Wyrywamy chwasty, grabimy, zapalamy znicze,
ale również spędzamy razem miło czas przy
tym, co lubimy robić.

 Chodzę na wolontariat, ponieważ sądzę, że
warto pomagać. Uważam, że młodzież potrzebuje dystansu do pewnych sytuacji. Wolontariat
uczy pracy, pokory, zaangażowania, współczucia, uświadamia mi, że jednak mam coś, czego
inni nie mają, i doceniam to bardziej.

 Dlaczego uczęszczasz do szkolnego koła wolontariatu?  odpowiedziała:

 A jak znajdujesz na to czas? Trzecia klasa to
nie przelewki.

W końcu pomagamy, bo chcemy to robić i lubimy to robić. Piszę w imieniu wszystkich wolon-  Czas można znaleźć, jeśli się chce i odpowiedtariuszy z naszej szkoły, bo czujemy i myślimy nio zorganizuje. Dla chcącego nic trudnego.
podobnie. W końcu wszyscy działamy w tej samej sprawie.
Weronika Sztukowska

ŁAMIGŁÓWKI
W te chłodne październikowe dni często przysypiamy na
lekcji, więc przygotowaliśmy kilka łamigłówek, by pobudzić
umysły.
1. Jola, Lucyna, Irena i Kasia obchodzą urodziny tego
samego dnia. Z tej racji każda z nich kupuje 7 orchidei
i obdziela nimi każdą z trzech przyjaciółek. Tak się składa, że każda otrzymuje 7 orchidei. W rzeczywistości
Jola podarowała 5 orchidei Lucynie, Lucyna dała dwie
Joli, a Irena ─ trzy Kasi. Pytanie: Ile orchidei otrzymała
Irena od Kasi?
2. Jeden z moich przyjaciół powiedział mi kiedyś, że należy do tajemniczego klubu, w którym członkowie znani
są nie z imienia, lecz z numeru. I tak Lane miał numer
31, Lloyd  63, Lovell ─ 79. Przyjacielowi memu, który
miał na imię Lecky, nakazano zmianę imienia. Kiedy
zapytał o powód tej zmiany, odpowiedziano mu: „Z powodu numerów. Nie możemy mieć imienia Lecky, ponieważ mamy już imię Lucas”. Przyjaciel mój zmienił
więc imię na Leckie. Pytanie: Jaki otrzymał numer?

3. Na oceanie jest wyspa. Na wyspie jest palma. Na palmie
siedzi człowiek. Pod palmą stoi lew i wiernie czeka na
swoją przekąskę (człowieka). Nagle na wyspie pojawia
się mężczyzna z bronią. Lew pada martwy! Pytanie:
Dlaczego lew zmarł? (Człowiek z bronią nie wystrzelił,
człowiek na palmie nie rzucał kokosami, nikogo poza tą
trojką nie było).
Maciej Krajewski
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