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Miejcie odwagę żyć dla miłości - Jan Paweł II

Stare polskie przysłowie głosi: „w marcu jak w garncu". Nie da się chyba trafniej określić panujących
obecnie warunków pogodowych - z jednej strony mamy jeszcze zimę, z drugiej możemy poczuć już wiosnę.
W tym numerze GimNEWS'a m.in. wspominamy ferie zimowe i „Integracyjny Bal Karnawałowy” oraz piszemy
o osiągnięciach sportowych naszych uczniów. Nasi dziennikarze spróbują też rozstrzygnąć budzący wiele
kontrowersji spór - lepsze są książki papierowe czy e-booki? Jak zwykle na Czytelników czeka wywiad - tym
razem z Wiesławem Kotem. Nieskromnie dodam również, że nasza praca została dostrzeżona przez posła
Jerzego Budnika, który w bardzo miłych słowach napisał o GimNEWS'ie na swoim profilu na Facebook'u.
Miłego czytania!
Gosia Borowiec

Warto przeczytać:
@ Integracyjny Bal
Karnawałowy str.2, 3, 4
@ Poseł Jerzy Budnik pisze o
redakcji GimNEWS’a str. 5
@ Oko w oko z Tomaszem
Jastrunem - wywiad str. 6,7
@ Ferie zimowe str. 5,11,13
@ Ulubione rasy psów str. 8

@ Tajemnice snu str. 9, 10
@ Walentynki str. 10
@ Fast Food – felieton str. 11
@ Mam pasję - wywiad str. 12
@ Papierowe książki kontra
e- booki, quiz str. 14
@ Osiągnięcia sportowe
str.15,16

@ XI Puchar Świata
we florecie kobiet str.17
@ Spotkanie autorskie
i wywiad z Wiesławem
Kotem str.18, 19
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Finał Akcji „Namaluj Dzieciom Uśmiech"
Integracyjny Bal Karnawałowy
W dniu 29 stycznia wraz z kilkoma wyróżnionymi osobami z naszej szkoły oraz uczniami klasy I e wraz
z wychowawcą p. Moniką Walkowiak (zwycięzcy konkursu „Namaluj Dzieciom Uśmiech”) mogliśmy wziąć udział
w Integracyjnym Balu Karnawałowym w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Bal ten miał zintegrować
nas, uczniów gimnazjum, z dziećmi specjalnej troski. Wszyscy, jak przystało na karnawał, przebraliśmy się za bajkowe postaci
i tak na przykład ja byłem przebrany za muszkietera :-). Kilka dziewcząt, grając na gitarach, muzycznie urozmaiciły to niezwykłe
spotkanie. Jednak nie tylko instrumenty wytworzyły wspaniały klimat balu, były też śpiewaczki i oczywiście profesjonalny DJnasz absolwent Piotr Smentoch, a co się z tym wiąże, można było posłuchać i bawić się przy dźwiękach muzycznych hitów.
Zorganizowaliśmy też przeróżne konkursy i zabawy, za które dzieci zostały nagradzane słodyczami, czekoladami, a nawet
zabawkami. Impreza dzieliła się na dwie tury i w sumie trwała prawie 6 godzin. A czas zleciał naprawdę zaskakująco szybko,
zresztą to nie jest dziwne,bo przecież przy dobrej zabawie czas płynie najszybciej! In ic j a tork am i i org a n i za t ork am i
za b a w y
b ył y
p.
K ata rz yn a
S me n t och ,
p.
Boż en a
R e sz k e,
p.
Wi es ł aw a
Ż yw ic k a.
Wiktor Dmowski kl.2g, fotogaleria strona 3, 4
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Fotorelacja z Integracyjnego Balu Karnawałowego
w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie
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naszej redakcji, gazetki jak i również szkoły. P o r a z
k o l e j n y : D Z I Ę K U J E M Y.

Poseł Jerzy Budnik
to już nasz stały czytelnik!

PANDA

WISŁA TO DOBRE
MIEJSCE NA FERIE
Tegoroczne
ferie
spędziłem w Wiśle. Wisła
znajduje się w województwie
śląskim,
w
powiecie
cieszyńskim,
w
Beskidzie
Śląskim. W Wiśle oprócz
skoczni im. Adama Małysza
znajduje się dużo stoków,
a także szkółek narciarskich.
W tym roku obrałem sobie
za cel
naukę
zjeżdżania
na
desce
snowboardowej. To początek mojej wielkiej przygody
z tym pięknym sportem. Pierwsze kroki edukacji na desce
rozpocząłem pod okiem profesjonalnego instruktora. Razem z
Panem Grzegorzem dobraliśmy odpowiedni sprzęt, ponieważ
jest to bardzo ważne przy początkach nauki. Podczas mojej
pierwszej lekcji tak się denerwowałem i byłem tak spięty, że
po godzinie jazdy na desce bolały mnie wszystkie miejsca na
moim ciele. Uczyłem się utrzymywać równowagę, a także
posiadłem umiejętność prawidłowego przewracania się, tak,
aby przy każdym upadku zrobić sobie jak najmniejszą
krzywdę. Następne lekcje przynosiły mi coraz większą frajdę,
pewność siebie. Z każdą chwilą uczyłem się więcej technik,
często udawało mi się utrzymywać na desce bez żadnego
upadku.
Posiadłem
także
umiejętność
hamowania.
Początkowo moja nauka odbywała się na małym stoku,
przeznaczonym typowo do nauki. Lecz nadszedł czas, kiedy
ja i mój instruktor wybraliśmy się na większy stok. Na górę
wjechaliśmy kolejką siodełkową. Gdy stanąłem na samym
szczycie, byłem przerażony. Gdy nadszedł czas, musiałem
sobie jakoś dać radę. Okazało się, że nawet szło mi dosyć
dobrze.
Oprócz
tego
dowiedziałem
się
o następnych technikach
skręcania,
obracania,
przenoszenia
odpowiednio
ciężaru
ciała itp. Bardzo ważne
na stoku jest także
zachowanie
bezpieczeństwa. O tym
należy zawsze pamiętać.
Dzisiaj dla mnie jest
najważniejsze, że sobie
radzę z jazdą na desce
oraz posiadam podstawy techniki. Wiem już też, że jazda na
desce zrodziła u mnie poczucie wolności, przyjemności,
a przede wszystkim super zabawę.

Pan Jerzy Budnik w grudniu napisał o redakcji
na swoim facebooku: „Dopiero kilka dni temu trafił do moich
rąk grudniowy numer miesięcznika Samorządowego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie. Piszę to szczerze
- jestem pod ogromnym wrażeniem pomysłowości
i profesjonalizmu młodego, ambitnego zespołu redakcyjnego,
którego skład widnieje w tzw. stopce redakcyjnej. Zresztą nie
tylko oni są autorami tekstów i rysunków publikowanych w tym
piśmie. Świadczy to o tym, że ma ono formułę otwartą, co jest
bardzo mądrym posunięciem. Już raz ich na moim fanpage
pochwaliłem i cieszę się, że od tego czasu nie obniżyli
poziomu. Wprost przeciwnie, poprzeczkę podnieśli jeszcze
wyżej. Brawo! Ale to oczywiście wcale nie znaczy, by
uczniowie
z
innych
placówek
oświatowych
na naszym terenie, którzy odkryli w sobie pasję dziennikarską,
nie mogli podążyć ich śladem. Zdrowa rywalizacja jeszcze
nikomu nie zaszkodziła”.

Radość Nas Rozpiera!
Pan Jerzy Budnik
po raz kolejny pochwalił
na swojej
stronie
na
Facebooku działalność
naszej gazetki. Jest pod
ogromnym wrażeniem, jak
również
zachwycony
wynikami pracy wkładanej
w jej zawartość. Bardzo
miło jest mi, jak i innym
redaktorom,
czytać/widzieć,
że tak
ważna osoba, jak pan
poseł, docenia to, co
robimy. Bardzo podoba mi
się zdanie: „Już raz ich na
moim
fanpage
pochwaliłem i cieszę się, że od tego czasu nie obniżyli
poziomu. Wprost przeciwnie, poprzeczkę podnieśli jeszcze
wyżej. Brawo!”. B a r d z o w s z y s c y s i ę c i e s z y m y, p o
p r o s t u r o b i m y t o , c o l u b i m y, w k ł a d a m y w t o
s e r c a , d u s z e i p a s j ę . Jest to ogromne wyróżnienie dla

Za rok także spędzę ferie w Wiśle, ponieważ jest tam
bardzo ładnie. Nadal chcę pogłębiać umiejętności i technikę
jazdy na desce snowboardowej. Wszystkich bardzo
zachęcam do uprawiania sportów zimowych. Kto wie,
a może w którymś z nas drzemie jakiś Adam Małysz
czy Justyna Kowalczyk?
Wisło, do zobaczenia za rok! Mati kl. I k

5

GimNEWS MARZEC 2015 SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOLSZEWIE

Wywiad oraz spotkanie autorskie
z Tomaszem Jastrunem
„Pytajcie mnie, o co chcecie,
książki, dziennikarstwo, filmy,
gazety, pracowałem chyba we
wszystkich mediach"

Tomasz Jastrun - polski poeta, prozaik,
eseista, reporter, krytyk literacki i przede wszystkim
ciekawy człowiek. To właśnie z tym panem mieliśmy
okazję spotkać się 14.01.2015r. w Publicznej Bibliotece
Gminy Wejherowo. Pan Tomasz pierwsze wrażenie
stwarzał bardzo dziwne, z jednej strony znakomity poeta,
redaktor i felietonista takich gazet jak „Newsweek", „Wprost"
czy choćby „Twój Styl", żartobliwy i ekscentryczny człowiek.
Z drugiej strony roztargniony (jak zresztą sam o sobie
mówił) pan, któremu można byłoby przypisywać wiele cech,
a większość byłaby zdecydowanie pozytywna. Dziennikarz
niezwykle ciekawie opowiadał o sobie i o Polsce z czasów
cenzury. Zachwycił nas jego sposób „bycia" i to, jak wielu
zna słynnych poetów. Często wspomina o swoim koledze Czesławie Miłoszu. Pan Jastrun organizował w swoim domu
nielegalne druki książek objętych ówczesną cenzurą i starał
się, by wszyscy mogli pisać niezależnie, a jego działania nie
zostały niezauważone. W 2008 r. odznaczony został przez
prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski. W 1986 r. otrzymał Nagrodę
Fundacji im. Kościelskich. Dowiedzieliśmy się również,
że pisał scenariusz do bajek dla dzieci i prowadził programy
telewizyjne, zresztą sam mówił: „Pytajcie mnie, o co
chcecie, książki, dziennikarstwo, filmy, gazety,
pracowałem chyba we wszystkich mediach" Pod koniec
spotkania redaktorki Zosia i Kornelia przeprowadziły wywiad
z Panem Tomaszem i tak zakończyło się nasze spotkanie,
a szkoda, bo dla mnie mogłoby trwać wiecznie.

dziecka. To były takie początki, ale nikt nie brał tego
poważnie, zresztą ja też. Potem był okres studiów i przykład
z domu – moi rodzice byli, są pisarzami. Tak naprawę tą
ścieżką pokierował mnie dom rodzinny. Panowała w nim
atmosfera literacka, często słyszałem stukanie maszyny
do pisania, a także znałem osobiście wielu pisarzy, więc
w jakimś sensie zostałem zaprogramowany, by w przyszłości
zostać pisarzem.
Red: Pana inspiracje?
T.J: Inspiracją jest głównie życie. Moja dusza, przeżycia,
myślenie, ale ja także podpatruję świat jako reporter,
prozaik, jestem takim podglądaczem. Staję z boku
i obserwuję, co się dzieje dookoła. To jest podpatrywanie
świata, ale w dobrym sensie słowa tego znaczeniu. Ważne
jest, by rzeczywistość przerobić na sztukę.
Red: Praca w redakcji, którą wspomina Pan najlepiej?
T.J: Trudno powiedzieć. Wszystkie prace w redakcjach
wspominam najlepiej, bo miałem taki luksus, że nie
musiałem w tej redakcji siedzieć. Przyjeżdżam do niej co
kilka dni na chwilę, a tak to realizuję tematy gdzie indziej,
albo w domu, albo gdzieś na wyjeździe, więc nigdy w życiu
nie byłem przykuty do biurka.
Red: Pasje poza pisaniem?
T.J: Największa pasja to na pewno tenis i szeroko pojęta
psychologia, która mnie interesuje.
Red: Motto życiowe?
T.J: „Własnością człowieka jest zniknąć, spieszmy się
śmiać ze wszystkiego” – Sables Sandraws
Red: Najważniejsze wartości w życiu?
T.J: Po prostu miłość.

Wiktor Dmowski kl.2 g

Red: Początki Pana kariery?
Tomasz Jastrun: Początki mojego pisania były dosyć
wcześnie. Kiedyś, jako siedmiolatek, napisałem wierszyk
o kocie. Interesowało mnie w nim to, że zarówno płeć męska
jak i żeńska ma wąsy. U źródeł poezji było wtedy zdziwienie

Ciąg dalszy na stronie następnej
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Wywiad oraz spotkanie autorskie z Tomaszem Jastrunem
Najlepiej być pracowitym i mieć talent.
Te d w a s k ł a d n i k i s ą p o t r z e b n e d o t e g o b y b y ć d o b r y m d z i e n n i k a r z e m .
Red: Do czego porównałby Pan swoje życie?
T.J: Do umiarkowanej katastrofy.
Red: Marzenia z dzieciństwa?
T.J: Chciałem być prezydentem i sportowcem,
ale teraz nie chcę być żadnym z nich.
Red: Czy chciałby Pan być kimś innym?
T.J: Jak najbardziej. Chciałbym mieć lepsze
usposobienie, chciałbym nie mieć problemów
z depresją, którą mam, chciałbym być optymistą.
Najważniejsze jest to, jacy jesteśmy w środku, jaki
mamy charakter. Niektórym wszystko łatwo w życiu
idzie, a inni mają pod górkę.
Red: Co uważa Pan o współczesnej młodzieży?
T.J: Czasami wydaje mi się, że jest okropna,
a w przyszłości to będzie katastrofa. Z resztą
wszyscy starzy tak myśleli o młodych, więc ja wiem,
że powtarzam ten schemat. Myślę jednak, że jest
masa fajnych ludzi, tylko boję się, że młodzi trafią
na świat skomercjalizowany.
Red: Dla kogo Pan pisze?
T.J: Piszę dla siebie, ale też po to, żeby z tego żyć.
Red: Rady dla młodych dziennikarzy?
T.J: Trzeba mieć talent albo być bardzo, bardzo pracowitym. Najlepiej być pracowitym i mieć talent. Te dwa składniki są
potrzebne do tego, by być dobrym dziennikarzem. Trzeba też czasem popatrzeć na siebie i gdy zauważymy, że to nie jest
dziedzina dla nas, to lepiej dać sobie spokój, bo nie ma nic gorszego niż człowiek cierpiący, dlatego że nie jest najlepszy.
Wywiad przeprowadziły i opracowały:
Zosia i Kornelia

Spadam z w ysokości…
Spadam z wysokości, nie wiem, jak wysoko się znajduję. Świat dookoła mnie spowija gęsta szara mgła,
w której ja bezsilnie usiłuję dostrzec jakieś kształty. Zaczynam się miotać przerażony, poszukuję czegoś, czego mógłbym
się złapać. Moje dłonie natrafiają na haczykowaty kształt, mocno go łapię. Czuję, jak to zaciska się na moich nadgarstkach.
Wszystko dookoła mnie momentalnie się rozjaśnia... blaskiem ognia. Szpony feniksa, którymi okazały się
haczykowate kształty, zapłonęły. Płonie sam feniks, lecąc dumnie przed siebie w stronę krańca świata. Jasność przebija
mrok, trzepot ogromnych skrzydeł rozpędza mgłę. Świat nabiera jasnych, ciepłych, pastelowych barw. Zza wysokich gór
wyłaniają się promienie. Promienie nadziei. Nadziei na lepsze jutro. Ratunek dla świata. Boski feniks, który jest symbolem
zbawiciela i niezwykłości. Szukam go. Kumulując w sobie niezwykłą siłę, jestem w stanie sam spełnić swoje cele.
Bo gdy przychodzi chwila, gdy nie widzę ratunku, a ciemna, gęsta mgła i mrok zapadają w krańce mojego umysłu,
ja po prostu je odpędzam. Staję dumnie twardo na ziemi, wykrzykując wszystko, co myślę. Siła jest we mnie. W nas.
We wszystkich. Lecz czasami nie damy rady wykonać czegoś w pojedynkę. R a m i ę w r a m i ę , d ł o ń z a d ł o ń ,
c z ł o w i e k d o c z ł o w i e k a . Tw o r z ym y r ó ż n o r o d n ą j e d n o ś ć . J e d n ą p o t ę g ę . „ N o t G o n n a D i e ” .
PANDA

Stypendyści – Najlepsi z najlepszych w I semestrze 2014/2015 roku szkolnego
Małgorzata Borowiec III f, Weronika Brylowska I b, Wiktoria Semerling I d, Damian Dompke III g,
Julia Wendt III j, Szymon Stankowski III k, Michalina Kruszyńska I e, Marlena Płotka I e,
Patrycja Tomczak I e, Mateusz Duszyński III j, Krzysztof Melcer I e, Natalia Wasilke III f.

Gratulujem y za pału! Ż yc z ym y dalsz ych s ukcesów.
Ta k T R Z Y M A Ć ! WA R T O S I Ę U C Z Y Ć !
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Psy te pochodzą z Syberii, więc są przystosowane
do niekorzystnych warunków klimatycznych. Od dawna
służą jako psy zaprzęgowe.

Moje ulubione rasy psów

Od najmłodszych lat interesuję się psami.
Zgromadziłam wiele gazet na ich temat. Dzięki ciekawym
artykułom wybrałam kilka swoich ulubionych ras. Należą do
nich: owczarek niemiecki, husky syberyjski i golden
retrevier. To właśnie o nich chcę dziś napisać.

Golden retrevier
Psy tej rasy są przyjacielskie, zabawne, serdeczne

Owczarek niemiecki
Psy tej rasy są wierne, przyjacielskie i serdeczne
dla rodziny, jednak nieprzyjazne w stosunku do obcych.
Przywiązują się do swoich właścicieli i są w stanie oddać

i łagodne w stosunku do dobrych ludzi. Pochodzą z USA.
Mają złocistobrązową lub jasnokremową barwę. Po koloru
uszu u szczeniąt można stwierdzić ich umaszczenie, gdy
urosną. Golden retreviery służą często za przewodników
osób niewidomych i niepełnosprawnych. Bardzo lubią
biegać i aportować.
za nich życie. Pochodzą z Niemiec. Psy te mają różne
ubarwienie. Występują czarne podpalane, czarne z rudym,
brązowym,
czerwonym,
płowym
lub
jasnoszarym
podpalaniem, białe i czarne. Od wielu lat psy te służą
w policji i wojsku. Owczarki niemieckie zdobyły
popularność dzięki występowaniu w filmach: „Czterej
pancerni i pies", „Komisarz Rex", „Rin Tin Tin", „Przygody
psa Cywila", „Komisarz Alex".

Weronika Brylowska

W i os n a , w i o s na , p i ę k n a i r a d os n a

Ach, wiosna. Wiosna, wiosna, piękna i radosna.
Słońce świeci, ciepełko jest, aż świat prosi się, byś wyszedł
z domu. Wszystko powoli budzi się do życia po zimowym
śnie... Trawa się zieleni, kwiaty rozkwitają... więc i tu moja
prośba. Prośba świata. SEGREGACJA ŚMIECI! Świat jest
żywy, on żyje i cierpi. Jest zaśmiecany i dewastowany!
Wyrzucając
śmieci/odpady
komunalne,
pamiętaj
o segregowaniu tego co możliwe. Do żółtego pojemnika:
m etal i p l as t ik , c z yl i zg n i ec io n e pus zk i , bu te lk i,
f ol i e a l um in io wą , p ok ry w y o d s ł o ik ó w, p l as t i k owe
k os z yk i p o o woc ac h . Do niebieskiego: pa p ie r,
ga ze t y, c za s op is m a, k al en d ar ze , t erm in ar ze ,
ro lk i p o pa pi er ze t o a l et o w ym . Do zielonego: s zk ł o,
c z yl i p o pr os t u b u te l k i s zk la n e, s ł o ik i, n ie k tóre
opak o wan i a p o k os m et yk ac h .
Pamiętajcie, by będąc na wycieczce w lesie, na plaży
lub gdziekolwiek indziej, nie pozostawiać po sobie śmieci.
Należy je wyrzucić do najbliższego pojemnika/kosza
na śmieci. Pamiętajcie również, że nie tylko my, ludzie,
żyjemy na tej planecie. Wiele zwierząt ginie z powodu
zadławienia się drobnymi elementami lub poważnie rani
się przez rozbite szkła.

Husky syberyjski
Psy tej rasy są łagodne, przyjacielskie i serdeczne
w stosunku do swojej rodziny. Mają różne ubarwienie.
Występują białe, czarne, biało-czarne, szare, rude, biało-szare, biało-rude. U husky spotykana jest różnobarwność
tęczówek, np. lewe oko jest niebieskie, a prawe brązowe.

Dbajmy o nasz świat!
Panda
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2. Rozluźnij się – napinaj po kolei mięśnie ciała,
zaczynając od stóp, kończąc na mięśniach twarzy.
3. Licz oddechy, staraj się o niczym nie myśleć – skup
się na oddechach, jeden wdech, dwa wydech i tak
dalej.
4. Po pewnym czasie, gdy nie zaśniesz, zaczniesz
widzieć dziwne obrazy, nie skupiaj się na nich. Kiedy
poczujesz odpowiedni moment, przybliż do siebie
jeden z obrazów (hipnagoga).

Tajemnice snu



W świadomym śnie możesz robić dosłownie wszystko.
Nie ma żadnych ograniczeń. Na przykład możesz: latać,
odwiedzać znajomych, jeździć wymarzonym autem itp.

FAZY SNU:


Faza NREM Pierwsza faza snu następuje po około
piętnastu minutach po zgaszeniu światła. W pierwszym
etapie fazy NREM odczuwamy senność. W drugim

Sen
jest
procesem,
w
którym
s p ę d z a m y j e d n ą t r z e c i ą ż y c i a . Snu doświadcza
każdy człowiek na ziemi z pewnym wyjątkiem - jest nim 69
letni Thai Ngoc, który w 1973 dostał potwornej gorączki i od
tamtej pory już nie zasnął. Do dziś nie do końca wiadomo,
jaką rolę odgrywa sen w życiu człowieka. Pomimo wielu lat
badań naukowcom nie udało się do końca odkryć tajemnicy
snu. Wiadomo, że sen jest niezbędny do normalnego
funkcjonowania człowieka. Brak snu w dłuższym okresie
czasu może prowadzić do halucynacji, a nawet do śmierci.
Co wpływ a na to, jaki mamy sen?
 Wspomnienia

pogłębiana jest nasza nieświadomość, zapadamy w lekki
sen. Następnie osiągany jest etap trzeci i czwarty. Jest to
najgłębszy sen nazywany snem wolno falowym, snem
głębokim. Jest to chwila, w której nasz mózg jest
nieaktywny, a mimo to możemy się poruszać. Wszystko to
nazywane jest fazą NREM.


faza REM (ang. Rapid Eye Movement), czyli faza
szybkich ruchów gałek ocznych. W tej właśnie fazie snu



Pragnienia



Oczekiwania



Powtórzenia



Emocje

kolejnym cyklem spada udział głębokiego snu w czasie



Interpretacja

trwania snu i zwiększa się udział fazy REM. W wyniku



Otoczenie i pozycja ciała (np. jak nie jesteśmy
wygodnie ułożeni, śnią nam się koszmary)

czego możemy mieć kilka snów lub świadomych snów

pojawiają się marzenia senne. Faza REM trwa od pięciu
do trzydziestu minut. U zdrowych osób dorosłych tego
typu cykl powtarza się cztery lub pięć razy. Z każdym

podczas jednej nocy.

ŚWIADOMY SEN– jest to sen, nad którym masz kontrolę.
Dzięki świadomemu śnieniu, będziesz mógł robić rzeczy,
o których tylko sobie marzysz. Może go doświadczyć każdy.
W niektórych przypadkach możemy przejąć kontrolę nad
snem spontanicznie, bez żadnych wcześniejszych
przygotowań. Jednak bardzo często musisz się do tego
odpowiednio przygotować i wyrobić sobie odpowiednie
nawyki. Jest on tak samo bezpieczny jak zwykły sen. To
świetna metoda na koszmary! Zyskując kontrolę nad
własnym snem, jesteśmy w stanie pozbyć się zagrożenia.


Faza REM Po dziewięćdziesięciu minutach osiągana jest

Ludzie często powtarzają, że nic im się nie śniło,
co jest nieprawdą. Każdy ma sny, tylko nie każdy
je pamięta.

Do

zapamiętywania

snów

niezbędnym

narzędziem okazuje się dziennik snów. Dzięki zapisywaniu
snów będziesz w stanie coraz lepiej przypominać sobie sny.
Do zapisywania snów możesz wykorzystać zeszyt
lub kalendarz. Należy pamiętać, aby każdy sen miał

Jedną z technik świadomego snu jest WILD, która

własny tytuł i był oznaczony datą. Jeżeli obudzisz się

polega na bezpośrednim przejściu do fazy REM (snu),

w nocy i pamiętasz sen, zapisz go od razu! Rano możesz

bez utraty świadomości. Jest to jedna z trudniejszych

już go nie pamiętać.

technik.
Zosia

1. Połóż się wygodnie na plecach, z rękami wzdłuż ciała
i zamknij oczy.
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Popracuj
ze
swoim
dialogiem
wewnętrznym. Zaobserwuj, co mówisz do siebie rano,

Jak budzić się wyspanym?

gdy się obudzisz. Być może jest to senny, zaspany głos,
który mówi: „Jeszcze…. zieew… chwilę… zieeew…” Jeśli
tak, zamień go na inny, bardziej motywujący do wstania
z łóżka. Powiedz sobie w głowie: „Hej, jest nowy dzień,
czas wstawać, szkoda czasu, do dzieła!!!” Niech ten głos
będzie żywy, energiczny, niech mówi głośno i szybko.
Sama zmiana dialogu wewnętrznego bardzo wpłynie
na Twoje emocje. Z głosem pełnym energii wstaniesz
dużo szybciej.
Każ d y z t ych spo sobów dz i ał a , sprawdziłam
na własnej skórze. Jestem całkowicie przekonana,
że możesz w krótkim czasie uczynić swoje wstawanie dużo
łatwiejszym i przyjemniejszym. Z ys k as z wo l n y c zas
w c i ą g u d n ia or a z n ie b ęd zi e s z j u ż m us ia ł
„ods yp i a ć ” n a l ek c j ac h ! 
Zosia

Być może miałeś kiedyś tak, że spałeś bardzo
długo, dłużej niż zwykle, a mimo to rano czułeś się
zupełnie zaspany i bez energii. Być może miałeś również
takie doświadczenie, że śpiąc bardzo krótko, obudziłeś się
wczesnym rankiem i czułeś się tak wyspany, że mógłbyś
natychmiast wstać i rozpocząć nowy dzień. Ku zdziwieniu
ilość przespanych godzin nie zawsze przekłada się na to,
czy czujesz się wyspany po przebudzeniu. Mało logiczne,
a jednak prawdziwe.

Valentinstag – Walentynki

Pamiętając o kilku ważnych zasadach, możesz sprawić,
by każdego dnia, bez względu na ilość przespanych godzin,
wstawać wyspany i pełen energii. Samo przekonanie
o tym, czy się danej nocy wyspałeś czy nie, wpływa
na Twój poziom energii przez cały dzień. Tak więc czując
się rano wyspanym, będziesz czuł się lepiej przez cały
nadchodzący dzień!
Oto co możesz zrobić, aby każdego dnia dostawać
energetycznego kopa:

Der Valentinstag ist der Tag der Liebenden. Er entstand
zum Gedenken des heiligen Bischof Valentin von Terni
(heutiges Italien), der laut einer Überlieferung zufolge
mehrere Brautpaare nach christlicher Tradition vermählte und
dabei Blumen aus seinem Garten verschenkte. Das war zu
der Zeit des römischen Kaiser ausdrücklich verboten.
Wenngleich Valentin großes Ansehen beim Kaiser Claudius II
genoss, wurde er am 14. Februar 269 wegen dieses
Vergehens hingerichtet. Anderen Erzählungen zufolge soll
Valentin Verliebte vermählt haben, die kein Geld für eine
Heirat hatten, sowie diejenigen, denen es verboten war zu
heiraten (z.B. Soldaten).

Gdy się obudzisz, już nie dosypiaj. Ponowne
zasypianie po przebudzeniu uczy Twój mózg, że ten
moment jeszcze nie oznacza wstawania, a więc mózg
z przyzwyczajenia będzie już za każdym razem
ignorował pierwszy budzik.
Po przebudzeniu od razu usiądź na łóżku lub na jego
krawędzi. Możesz nawet wstać, byle nie leżeć dalej w tej
samej pozycji. Sama zmiana fizjologii zmieni to, jak się
czujesz. Fakt zmiany pozycji ciała sprawi, że wcześniej
miękka kołdra, teraz już nie będzie tak przyjemna.
Zadbaj o to, aby w pokoju rano było jak najwięcej
światła.
Niedostateczna
ilość
światła
wpływa
na działanie szyszynki, miejsca w mózgu, gdzie
produkowana jest serotonina. Ten neuroprzekaźnik jest
odpowiedzialny za dobry nastrój. Gdy światła jest dużo,
szyszynka produkuje więcej serotoniny, a wtedy masz
lepsze samopoczucie.
Wstawaj zawsze o tej samej godzinie. Jeśli Twój styl
życia na to pozwala, ustal sobie jedną godzinę, o której
zawsze będziesz się budzić. Po jakimś czasie Twój zegar
biologiczny się do tego przyzwyczai. Wiedząc, o której
wstajesz, będzie Cię wieczorem informował o tym, kiedy
masz się położyć do snu.

Wal ent yn ki to dz ień z a ko ch an yc h . Powstał dla
uczczenia Świętego Walentego z Terni (obecnie Włochy),
według opowieści udzielał związków małżeńskich, zgodnie
z tradycją chrześcijańską, a tym samym rozdawał kwiaty
ze swojego ogrodu. To zostało zabronione wyraźnie w czasie
rzymskiego cesarza. Valentin cieszył się wielką reputacją
cesarza Klaudiusza II, chociaż i tak został w dniu 14 lutego
269 skazany na śmierć. W innych opowieściach, Valentin
udzielał ślubów zakochanych, którzy nie mieli pieniędzy
na małżeństwo, jak również tym, którym nie wolno było się
żenić (np. żołnierzom).
Monika Damps
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Powinniśmy zachować rozsądek
i
o
g
raniczyć spożywanie fast - foodów
wpływają na nas fast - foody?
do minimum.

F r y t k i , b u r g e r y, n u g e t s y, s k r z y d e ł k a
z k u r c z a k a . . . Pewnie większość z nas je uwielbia, dlatego
chętnie odwiedzamy restauracje z fast-foodami typu KFC,
Burger King czy McDonald's. Składając zamówienie, rzadko
zastanawiamy się nad szkodliwością tego jedzenia.
Żywność ta zawiera dużo tłuszczów, węglowodanów
i soli. Jest bardzo kaloryczna. Często przygotowywana jest
w głębokim oleju. Posiada wiele składników mających zły
wpływ na nasze zdrowie. Częste bywanie w restauracjach
fast-foodowych
powoduje
wyniszczenie
organizmu
i przyczynia się do powstania wielu chorób. Najpoważniejsze
z nich to otyłość, cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie oraz
astma.

„Super Size Me" to amerykański film dokumentalny. P r z e d s t a w i a
on eksperyment przeprowad zony przez Morgana
Sp u r l o c k ' a . Mę ż c z y z n a z d e c y d o w a ł s i ę p r z e z 3 0 d n i
s p o ż y w a ć p o s i ł k i t y l k o z s i e c i r e s t a u r a c j i Mc D o n a l d ' s .
Jego doświadczenie ma na celu uświadomienie nam, jakie
następstwa wiążą się z jedzeniem fast-foodów. Film wzbogacony jest
statystykami i opiniami starszych, ale także młodszych Amerykanów.
Oglądając go, możemy również zobaczyć wiele zabawnych zdjęć.
Uważam, że ten dokument spodoba się każdemu widzowi, ponieważ
jest śmieszny, jak i szokujący. Podejrzewam, że po jego obejrzeniu
wiele osób zmieni swoje nawyki żywieniowe oraz ograniczy
spożywanie fast - foodów.
Ola C.

Ferie zimowe w schronisku

Restauracje te kuszą nas reklamami, szybką obsługą,
kuponami rabatowymi i seriami zabawek. Szczególnie
podatne na te manipulacje marketingowe są dzieci. Chcąc
zdobyć ulubioną zabawkę, kupują całe zestawy „śmieciowego''
jedzenia. Od najmłodszych lat wyrabiają w sobie nawyki
żywieniowe.
Oto przykłady wartości kalorycznych niektórych potraw:
McDonald's:
Big Mac - 510 kcal
Wieśmac - 580 kcal
Chicken Wings ( 8 sztuk ) - 930 kcal
Duże frytki - 475 kcal
McRoyal - 530 kcal
Burger King
Angry DBL Whopper - 1059,5 kcal
Triple Whopper - 1055 kcal
Big King XXL - 971 kcal
Angry Wrap - 528 kcal
Frytki XXL - 593 kcal

KFC
Grander Texas - 807 kcal
Kubełek Classic XL + 2x sos majonezowy - 3354 kcal
Grander - 714 kcal
Strips DeLuxe Box + duże frytki - 1142 kcal
Kubełek frytek - 612 kcal

Ferie zimowe spędziłam w bardzo ciekawym miejscu...
w
schronisku
dla
zwierząt!
Codziennie
od
rana
do wieczora byłam tam i opiekowałam się pieskami, karmiłam je,
czesałam i wychodziłam z nimi na spacery. W schronisku
w Dąbrówce koło Wejherowa jest ponad 300 psiaków i 15 kotów.
Wszystkie zwierzątka, które tam poznałam, potrzebują domu, lecz go
nie mają! Gdy patrzyłam na te psiaki, chciało mi się po prostu
płakać!! Było mi ich szkoda, ponieważ są takie bardzo sympatyczne,
zabawne, ale niektóre były też groźne. Mimo to dałam sobie z nimi
radę i je poskromiłam. Pewnego dnia w schronisku poznałam
Patrycję. Patrycja opowiedziała mi, jakie panują w schronisku
zwyczaje i oprowadziła mnie po całym obiekcie. Schronisko jest
bardzo duże i można się tam pogubić. Moje ferie były naprawdę
udane, w taki sposób nigdy nie spędzałam czasu wolnego.
C h c i a ł a b ym n a c o d zi e ń ws p ó ł p r a c o wa ć z p r a c o w n i k a m i
s c h r o n i s k a i p o m a g a ć p i e s k o m i k o t o m w o d n a l e zi e n i u
d o m u . Mimo tego, że go nie mają i tak są szczęśliwe, a jakie
szczęśliwe będą, gdy znajdą rodzinę, która przygarnie zwierzątko
i się nim zaopiekuje. Wy również możecie pomóc. W naszej szkole
jest prowadzona zbiórka darów dla schroniska. Wasi rodzice mogą
przekazać 1% podatku na schronisko, gdy będą rozliczać zeznania
podatkowe, a w każdą niedzielę możecie pojechać do schroniska
z całą rodzinką i wyjść z psami na spacer. One tego bardzo
potrzebują.

P o m ó ż m y, t o t a k n i e w i e l e k o s z t u j e ! ! !

Julia 1i
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M a m pa s j ę …
Kinga Ziemann II f

K.Z.: Na początku
bardzo chciałam
uczyć się grać
na gitarze.
Pewnego dnia
wybraliśmy się
z rodzicami na
dzień otwarty
w Szkole
Muzycznej, gdzie
uczniowie
zaprezentowali grę
na różnych
instrumentach.
Gdy usłyszałam,
jak jedna z
dziewcząt gra na
skrzypcach, to już
wiedziałam,na
jakim instrumencie
chciałabym grać.
M.K: Od ilu lat
grasz na
skrzypcach i jak
zaczęła się twoja
przygoda
z muzyką?
K.Z.: Na skrzypcach gram już pięć i pół roku i już niewiele
zostało mi do ukończenia Szkoły Muzycznej I stopnia. Od
zawsze interesowałam się muzyką i chciałam grać na jakimś
instrumencie. Moje pierwsze kroki z instrumentem były, gdy
razem z tatą graliśmy na klawiszach.
M.K: Posiadasz jakieś szczególne osiągnięcia
muzyczne?
K.Z.: Od II klasy zaczęłam brać udział w konkursach
skrzypcowych. Miały one początkowo miejsce w Sopocie,
gdzie zajęłam dwukrotnie II miejsce. W IV i V klasie zajęłam
dwukrotnie III miejsce w konkursach w Gdańsku Wrzeszczu.
M.K.: Wiążesz przyszłość z muzyką?
K.Z.: Po ukończeniu Szkoły Muzycznej
mam zamiar kontynuować naukę w
szkole II stopnia, aby dalej doskonalić
grę na skrzypcach.
M.K.: Kiedy i gdzie możemy
posłuchać twoich występów?
K.Z.: Najczęściej występuję na
koncertach
w Szkole Muzycznej. Od czasu do
czasu zdarza mi się moją grą uświetnić
Mszę Ślubną.
M.K: Jaką piosenkę, melodię
najbardziej lubisz grać na
skrzypcach?
K.Z.: Bardzo lubię utwory Henryka
Wieniawskiego, a ostatnio
przygotowuję się do konkursu i gram
utwór „Legenda" jego autorstwa, który
bardzo mi się podoba.
M.K: Dziękuję za udzielony wywiad
i życzę dalszych sukcesów.
K.Z.: Ja również bardzo dziękuję
i pozdrawiam wszystkich Czytelników
GimNEWS’a.

Michalina Kruszyńska: Cześć! Zgodzisz się na udzielenie
wywiadu do szkolnej gazetki GimNEWS?
Kinga Ziemann: Cześć, z przyjemnością.
M.K: Na początku proszę, abyś powiedziała kilka zdań
o sobie.
K.Z.: Nazywam się Kinga Ziemann.
Mieszkam w Bolszewie. Obecnie
uczęszczam do drugiej klasy Gimnazjum
w Bolszewie, równocześnie do szóstej
klasy Szkoły Muzycznej
w Wejherowie. W wolnym czasie lubię
posłuchać muzyki i czytać książki. Gdy
tylko nadarzy się okazja, lubię też
fotografować.
M.K: Słyszałam, że twoją pasją jest
muzyka i grasz na skrzypcach.
K.Z: Tak, to moja pasja. Uczęszczam do
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Fryderyka Chopina w Wejherowie.
W szkole tej uczestniczę
w indywidualnych zajęciach gry na
instrumencie, a pozostałe przedmioty, tj.
teoria muzyki i audycje muzyczne
realizuję w grupie.
M.K: Czy ktoś z Twojej rodziny również
jest uzdolniony muzycznie?
K.Z.: Od dziecka otaczała mnie muzyka,
ponieważ mój tata gra na instrumentach
klawiszowych. Moja siostra również jest
uzdolniona muzycznie, uczy się grać na
pianinie.
M.K.: Czym kierowałaś się, wybierając
ten niesamowity instrument?

Wywiad przeprowadziła
i opracowała: Michalina Kruszyńska I e
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Zimow e szaleństw o !
Ferie zimow e - Rz episka

W drugi weekend ferii zimowych
miał miejsce zimowy wyjazd
w góry.
Wszyscy
uczestnicy
wycieczki wraz z opiekunem
Ojcem Radkiem zebrali się
wieczorem w niedzielę 08.02 na
parkingu
przy
Parafii
Wniebowzięcia
NMP
w Bolszewie. Gotowi na świetną
zabawę
i
nowe
przygody
wyruszyliśmy w podróż.

W
poniedziałek
rano
uczestniczyliśmy
we
Mszy
Świętej w Częstochowie oraz w
odsłonięciu obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej. Po południu
dotarliśmy do miejsca, gdzie
przez tydzień mieszkaliśmy. Był
to domek położony we wsi
Rzepiska, który prowadzi Zakon
Mariacki. Z okna mieliśmy widok
na malutki stok narciarski,
z którego chętnie skorzystaliśmy
już pierwszego dnia. Przez kolejne trzy dni codziennie wybieraliśmy się na najbardziej znane stoki leżące w Tatrach. Mieliśmy
okazję wypróbować takie stoki jak Jurgów czy Białka Tatrzańska - Kotelnica. Oczywiście w naszym planie wycieczki nie
mogło zabraknąć dnia, w którym nie gościlibyśmy w Zakopanem. Tak więc następnego zimowego poranka wybraliśmy się na
Gubałówkę. Na szczyt wjechaliśmy kolejką linowo-terenową. Po obejrzeniu przepięknych widoków z góry oraz małych
zakupach przyszedł czas na zejście. Szlak, którym poruszaliśmy się ku dołowi, był bardzo śliski. Gdy schodziliśmy, nie
zabrakło upadków, które były najlepszym punktem tej wyprawy. Wszyscy chętnie pomagali sobie i ze śmiechem schodziliśmy
na sam dół. Ze świetnymi humorami wybraliśmy się do McDonalda, aby coś przekąsić. Następnie każdy miał chwilę czasu na
odpoczynek oraz zakupy na Krupówkach. Wieczorem pojechaliśmy do parku wodnego- term Bania. Spędziliśmy tam
2 godziny przy wspaniałej zabawie. Kolejnego dnia wyruszyliśmy na pieszą wycieczkę. Szliśmy szlakiem na Halę Ornak
do schroniska, gdzie mieliśmy chwilę na wytchnienie. Po powrocie do domu przyszedł czas na spakowanie się. Wieczór
spędziliśmy, śpiewając karaoke oraz na wspólnej modlitwie. Rano przyszedł czas na powrót. Gościliśmy w Krakowie
na niedzielnej Mszy Świętej, po której każdy mógł zwiedzić trochę tego pięknego miasta. Do domu wróciliśmy około godziny
00
22 .Podsumowując, uważamy, że wyjazd był bardzo udany. Wspaniali ludzie i piękne otoczenie z fantastycznymi atrakcjami
sprawiły, że był to jeden z najlepszych wyjazdów. Spędzone tam chwile zapamiętamy na długo. Dziękujemy organizatorom
oraz sponsorom - Gminie Wejherowo.
Marcelina i Piotrek

Uczniow ie, którzy zakw alifikowali się do finału
Wojew ódzkich Kuratoryjnych Konkursów Przedmiotow ych
Przedmiot
matematyka
informatyka
język angielski
biologia
chemia
język niemiecki
język polski

Nazwisko i imię ucznia
1. Małgorzata Borowiec
2. Natalia Wasilke
1. Dawid Moza
1. Małgorzata Borowiec
1. Julia Wendt
2. Mateusz Duszyński
3. Szymon Stankowski
1. Julia Wendt
2. Szymon Stankowski
1. Paweł Maliszewski
2. Szymon Stankowski
1. Małgorzata Borowiec
2. Paulina Angel

Klasa
III f
III f
III k
III f
III j
III j
III k
III j
III k
III j
III k
III f
III f
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Opiekun
Bożena Brzuzy
Bożena Brzuzy
Joanna Jagnow - Merchel
Alicja Buczyło – Lniska
Dawid Kaczmarek
Dawid Kaczmarek
Dawid Kaczmarek
Iwona Kazimierska
Iwona Kazimierska
Alicja Hopa
Alicja Hopa
Marzena Jędrzejewska
Marzena Jędrzejewska
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Papierow e książki
kontra e-booki

2.

Przeprowadziłyśmy
wśród
uczniów
i nauczycieli sondę dotyczącą tego, czy
wolą czytać tekst wydrukowany na kartkach
papieru, czy wyświetlany na urządzeniach
elektronicznych.

3.

4.

W yn i k i s ą na s t ę pu j ą c e :
Rodzaj książki

Uczniowie

Nauczyciele

 papierowe

68%

100%

 e-booki

32%

0%

5.

Czy sprawia Ci satysfakcję ilość przeczytanej
lektury?
A. TAK
B. NIE
Czy lubisz szukać książek w księgarni lub
bibliotece? Czy sprawia Ci to przyjemność?
A. TAK
B. NIE
Czy przeszkadza Ci przewracanie kartek?
A. NIE
B. TAK
Czy często płacisz kary za przekraczanie terminów
oddawania książek (niekoniecznie lektur
szkolnych)?
A. NIE

Na 50 przepytanych uczniów 34 woli czytać książki
papierowe, a 16 e-booki. Większość stwierdziła, że lubi
przewracać kartki lektury, nosić ją ze sobą i otworzyć na danej
stronie w każdym momencie. Niektórzy odpowiedzieli, że lepiej
rozumieją, czytając z wydrukowanego tekstu, mając
jednocześnie kontakt z książką i możliwość zobaczenia, ile
zostało do końca. Książki sprawiają im fizyczną przyjemność –
lubią je dotykać, notować na nich, zaginać rogi. Cenią sobie
dziwne rzeczy, które można znaleźć w książce – stare bilety,
zakładki, liściki. Żadna aplikacja tego nie zastąpi. Czynnikiem
sprzyjającym czytaniu jest także zapach świeżo kupionej lektury
oraz materiał, z którego ją wykonano. Inni twierdzą, że ważny
jest sposób dokonywania zakupów. Lubią przechadzać się
między regałami, wyciągać książki na chybił trafił. Klikanie
myszką lub stukanie palcem nie sprawia tej samej przyjemności.
Mniejszość zdecydowała, że e-booki są wygodniejsze i lżejsze.
Nie trzeba chodzić do biblioteki bądź księgarni, a także koszty
z tym związane są mniejsze. Stwierdzili, że obsługa jest łatwa
i nie wymaga przewracania stron, co jest dużym ułatwieniem.
Zajmują mniej miejsca, a dostęp do nich jest większy. Kilka osób
zauważyło, że skoro e-booków się nie wypożycza, to nie trzeba
płacić kar za zbyt długie przetrzymywanie ich w domu.
Wszyscy z 10 przepytanych nauczycieli zgodnie
stwierdzili, że książki papierowe są tradycją i bardzo rzadko
lub nigdy nie czytają e-booków. Gdyby nie było to konieczne,
to najchętniej wcale by po nie nie sięgali. Częstym argumentem,
który podawali, było także psucie się wzroku oraz szybkie
męczenie się oczu. Niektórym sprawia satysfakcję to, że mogą
zobaczyć, ile już przeczytali. Dla innych przyjemnością jest po
prostu to, że mogą usłyszeć szelest przerzucanej kartki oraz
nawiązać bezpośredni kontakt z tekstem czytanym.
Tak więc mimo rozwoju technologii i kultury książki
papierowe wciąż stanowią pewną tradycję, którą kontynuują
kolejne pokolenia. Jednak każdy z was może sam stwierdzić,
co bardziej mu odpowiada, rozwiązując krótki QUIZ
umieszczony poniżej. Oczywiście to nie będzie ostateczny
wynik, ponieważ każdy z nas czasem czyta coś
w Internecie, ponieważ można w nim szybko znaleźć potrzebne
informacje, jednak polecamy czytanie ulubionych książek ze
względu na rozwijanie swojej wyobraźni oraz jako formę
spędzania wolnego czasu. 

B. TAK

Jeśli masz więcej odpowiedzi A:
Książki są zdecydowanie dla Ciebie. 
Jeśli masz więcej odpowiedzi B:
Jak najbardziej możesz czytać e-booki. 
Nela & Zosia

Sprawozdanie z realizacji programu
artystycznego pt. „Weseli kolędnicy”
W dniu 19 grudnia 2014 roku podczas pierwszych godzin
lekcyjnych uczniowie klas pierwszych mogli obejrzeć oraz
wziąć aktywny udział w kilkominutowym programie
artystycznym zatytułowanym „ W e s e l i k o l ę d n i c y ” .
Uczniowie, którzy współpracowali nad przygotowaniem
przedstawienia to: z klasy III e: Dereżkiewicz Kinga – renifer,
z klasy III h: Bochentyn Anna – śnieżynka, Nadolski Michał –
bałwan, Pusdrowski Dawid – św. Mikołaj, Rohde Daniel –
grający na gitarze i śpiewający elf. Celem przedstawienia
było wprowadzenie uczniów oraz nauczycieli naszego
gimnazjum w nastrój zbliżających się świąt oraz przekazanie
życzeń w sposób niekonwencjonalny, a także integracja
uczniów z różnych klasach W t ym rok u, o próc z
rec ytac j i
wes oł yc h ,
ś wią tec zn yc h
ż yc ze ń ,
wpr o wa d zi l iś m y tak że ws p ó ln e ś pi e wa n i e k olę d.
D zi ęk i p u b lic zn em u w ys tą p i en i u g im na zj al iś c i
pr ze ł am ywa l i s woj e we wn ę tr zn e lęk i , n p. tr em a
pr ze d p ub l ic zn oś c i ą, ro zwi j a li ta l e nt y art ys t yc zn e
i d obr ze s ię pr z y t ym ba wi l i .

1. Czy bolą Cię oczy po dłuższym wpatrywaniu się
w ekran komputera bądź innego sprzętu
elektronicznego?
A. TAK

B. NIE

H. Lesner
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Mamy Mistrzów!
O tym, że Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie
jest swoistą kuźnią talentów sportowych, wiedzą niemal
wszyscy. Z roku na rok dołączają do niej kolejni medaliści,
którzy dzięki swoim osiągnięciom rozsławiają imię swojej
szkoły. Do ich grona z pewnością zaliczają się Aleksandra
Szymerowska z klasy III d i absolwentka SG – Agata
Lesner, które z powodzeniem wystąpiły w Halowych
Mistrzostwach Polski w Wielobojach w Spale (31.01 –
01.02.2015 r.). Obie wystartowały w pięcioboju (bieg na 60m
przez płotki, skok wzwyż, pchnięcie kulą, skok w dal, bieg na
800 m.) i zdobyły – Aleksandra Szymerowska 13 miejsce,
natomiast Agata Lesner 12 miejsce. Wcześniej, Ola
Szymerowska wywalczyła złoto w biegu przez płotki
Halowych Mistrzostwach Województwa w Indywidualnych
LA w Toruniu. Należy również dodać, że w Halowych
Mistrzostwach
Województwa
Pomorskiego w Indywidualnej Atletyce
Juniorów Młodszych, Agata Lesner
zdobyła srebrny medal w biegu na
60m przez płotki i brązowy w biegu
na 200 m, a w Halowych
Mistrzostwach
Polski
w Indywidualnej
LA
osiągnęła
6. miejsce w skoku w dal (juniorki
młodsze) z rekordem życiowym
5m15cm). Agata reprezentuje AZS
AWFiS Gdańsk, a Aleksandra KS
Wejher Wejherowo. Swoje sukcesy
zawdzięczają
jednak
swojej
wieloletniej trenerce – Krystynie Gelo.
W Halowych Mistrzostwach Polski
w Wielobojach w Spale wystartował
również Krzysztof Młyński (również
absolwent SG), który w siedmioboju
zdobył srebrny medal (bieg na 60m,
skok w dal, pchnięcie kulą, skok
wzwyż, bieg na 60 m przez płotki,
skok o tyczce, bieg na 1000m).
J e s t o n r ó w n i e ż p o d o p i e c z n ym
K r ys t yn y G e l o . Przypomnijmy, iż od
września 2013 Krzysztof jest uczniem
Szkoły
Mistrzostwa
Sportowego
w Gdańsku (trener Ryszard Kański)
i reprezentantem
AWFiS
Gdańsk.
Wszystkim
naszym
sportowym
gwiazdom serdecznie gratulujemy
i naturalnie, czekamy na kolejne
medale!

Gratulujemy i życzymy kolejnych medali .

Foto 1. od góry: Agata Lesner
podczas skoku w dal
Foto 2. Agata Lesner (druga
od lewej) i Aleksandra
Szymerowska (trzecia
od lewej) podczas biegu przez
płotki.
Foto 3: Krzysztof Młyński
w skoku w dal.
O.N.
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Sikora. Pomaga nam przeprowadzić solidny trening oraz pilnuje,
abyśmy wiedzieli, aby było wiadomo, co robić na boisku.
PIŁKA RĘCZNA…
Na treningi przychodzi dosyć spora liczba osób i w miarę
CZYLI NASZ KLUB OLIMP BOLSZEWO regularnie. Cały czas staramy się dopracowywać wszystkie
detale i na meczach pokazać się od jak najlepszej strony.
Obecnie nasza drużyna w kategorii juniora młodszego jest na 10
miejscu w tabeli, za to jeden z naszych zawodników - Kacper
Szreder znajduje się na 4 miejscu w tabeli pod względem liczby
zdobytych bramek, zdobył ich aż 159 w 17 spotkaniach, a jeżeli
chodzi o III ligę mężczyzn, to Olimp znajduje się na 5 pozycji.
Patryk

Piątek 13- stego – szczęśliwym dniem
dla piłkarek ręcznych z Bolszewa!

W naszej szkole uczniowie trenują piłkę ręczną,
na samym początku przedstawię, jak to się zaczęło. Trenerem
uczącym tej dyscypliny sportu jest pan Jarosław Borowiec, który
na szkolenie uczniów poświęca sporo swojego czasu. Gdy
na treningi zaczęły przychodzić zainteresowane osoby, powstała
drużyna Olimp Bolszewo. Klub ten zaczął grać w zawodach
powiatowych, gminnych, a poza tym był też organizatorem
rozgrywek towarzyskich. Treningi obywają się 3 lub 4 razy
w tygodniu w zależności od tego, czy w sobotę jest jakiś mecz.
Odbywają się one u nas w hali sportowej w Bolszewie, zazwyczaj
w godzinach 1000-1100, lub na wyjeździe. W naszym klubie
w kategorii juniora młodszego grają osoby w przedziale
wiekowym 14 - 17 lat, a w III lidze Olimpu osoby w wieku 17 - 23.
Nasza drużyna nie istnieje zbyt długo, więc ciągle pracujemy nad
zgraniem zespołu oraz nad zagrywkami. Podczas takich
treningów jednocześnie zawodnicy szlifują swoje umiejętności,
które są najbardziej przydatne w tym sporcie, czyli wyskok,

Mimo przesądów, że piątek trzynastego jest
uznawany za dzień pechowy, dla dziewcząt z naszego
gimnazjum wręcz przeciwnie - przyniósł im wiele radości
z powodu wygranego meczu w wejherowskiej lidze piłki
ręcznej Tytanów. Dziewczyny grały 2x15 minut i bezproblemowo
wygrały ze starszymi od siebie koleżankami. Piłkarki w składzie:
Anna Miszka, Joanna Kożyczkowska, Marcela Majewska,
Karolina Drewa, Milena Kosznik, Agata Maliszewska, Marta Król
oraz Martyna Lesnau pokonały zespół „Dworcowa” 18:5.
Pokazały dobrą grę w obronie oraz skuteczny i szybki atak.
Ostatnim wygranym meczem w wejherowskiej lidze udowodniły,
że są już wspaniale przygotowane do powiatowych rozgrywek,
które odbędą się już w marcu! Serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!  J.K.

DZIESIĘĆ MEDALI GIMNAZJALISTÓW!

szybkość, siła rzutu oraz koordynacja ruchowa. Ważne jest też
tzw. obeznanie oraz orientacja na boisku. Należy wiedzieć,
w jakim czasie i co należy robić, czyli timming. Należy dużo
myśleć, a zarazem być sprytnym i przebiegłym, aby odpowiednio
zmylić, zwodzić przeciwników, by zdobywanie bramek było jak
najłatwiejsze. Ważna jest bardzo gra w obronie, nad którą
w naszym zespole trzeba jeszcze sporo popracować. Naszych
zawodników także szkoli jeszcze jeden trener, pan Tomasz
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W dniu 14.01.2015 roku w Hali Sportowej Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi, odbyły się Mistrzostwa
Powiatu Wejherowskiego Szkół Gimnazjalnych w Halowej
Lekkoatletyce.
Nasze
gimnazjum
reprezentowało
38
zawodników i pięcioro wróciło z medalami. Na zakończenie
zawodów młodzi lekkoatleci zostali nagrodzeni medalami,
dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu
sportowego ufundowanego przez Burmistrz Miasta Rumi. Oto
wyniki: II miejsce: Aleksandra Szymerowska - skok wzwyż,
Marcin Kwidziński - skok wzwyż, Błażej Joskowski - skok w dal
z miejsca, III miejsce: Anna
Miszka – kula, Patryk Angel bieg na 1000m. O krok od
medalu
była
Joanna
Kożyczkowska
i
Bartosz
Szczypior, szkoda, że się nie
udało.
Opiekunami
byli
C. Czarnecka, M. Góralski,
K. Gelo. G R AT U L U J E M Y !
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Dwór Artusa - XI Puchar Świata we florecie kobiet
W dniach 16 - 18 stycznia br. Akademia
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
po raz jedenasty gościła najlepsze florecistki
globu zmagające się w Pucharze Świata Dwór
Artusa.
Floret oraz szermierka w ogóle jest w Polsce wciąż
dyscypliną dość mało popularną. Ja sam pewnie
nigdy nie zainteresowałbym się nią w żaden sposób,
gdyby nie szczęśliwy zbieg okoliczności, dzięki
któremu miałem okazję poznać sztukę fechtunku
od razu na światowym poziomie.
Jakie są moje odczucia? Nie jest to na pewno sport,
który zainteresuje każdego, jednak po dokładnym
zgłębieniu jego zasad, które wcale nie ograniczają się
do jak najszybszego zadania trafienia, można w nim
dostrzec klasyczne piękno. Już same komendy
wydawane przez arbitra w języku francuskim
sprawiają, że czuje się niezwykle poważną atmosferę, jakoby florecistki przyjmujące na planszy pozycje szermierczą
przystępowały do walki o własne życie. Dalej wypadki dzieją się niezwykle szybko: widać błysk i słychać szczęk krzyżowanych
floretów, by po kilku sekundach usłyszeć dźwięk aparatury sygnalizującej trafienie i zdobycie kolejnego punktu przez którąś
z zawodniczek. Nawet jako widz trzeba się wykazywać niezwykle sprawnym okiem, aby nie polegać jedynie
na wskazaniach komputera. Tym bardziej potęguje to podziw dla osób uprawiających tę dyscyplinę sportu, które po często
kilkudziesięciu latach doskonalenia umiejętności wykazują się nadludzkim refleksem, sprytem, a także błyskawiczną dedukcją,
pozwalającą przewidywać ruchy przeciwnika na milisekundy przed ich wykonaniem.
Zostawiając niuanse tego bardzo interesującego sportu, przejdę
do przedstawienia stanu aktualnego. Do sobotnich finałów zawodów
zakwalifikowała się tylko jedna Polka - Magdalena Knop, która
jednak już w 1/8 finału została pokonana przez reprezentantkę
Tunezji, Ines Boubakri. I tutaj muszę opisać kolejną sytuację, która
zwiększyła mój szacunek do osób zajmujących się tym sportem,
bowiem gdy wydawało się, że w tej walce zwycięstwo polskie jest już
pewne, Tunezyjka poprosiła o przysługującą jej przerwę medyczną
i z wyraźnymi
dolegliwościami
lewego
podudzia
poprosiła
o interwencję lekarza. Jako że ten niewiele zdziałał, a zawodniczka nie
była w stanie kontynuować walki, z pomocą nadszedł... fizjoterapeuta
ekipy polskiej, który w niecałe 5 minut umożliwił jej podjęcie
rywalizacji. Nikt się jednak nie spodziewał, że reprezentantka Tunezji
zdoła odrobić stratę kilku trafień, wygrać ten pojedynek 15:13
i statecznie zająć 3 miejsce w turnieju. Polka natomiast zakończyła
rywalizację na miejscu 15.
Później w wywiadzie dla TVP Magda Knop tłumaczyła się: „Chyba
pospieszyłam się za bardzo i przy stanie 13:10 dla mnie za szybko
chciałam skończyć ten pojedynek, a powinnam być
konsekwentna i zadawać trafienie po trafieniu". Nie było jednak
żalu ani rozpaczy z jakiejkolwiek strony, gdyż tak dobry wynik w walce
z 5. w ogólnoświatowym rankingu zawodniczką również stanowi
osobisty sukces dla reprezentantki Polski. Walka finałowa rozegrana w perfekcyjnie przygotowanej oprawie wizualnej
i dźwiękowej odbyła się między Astrid Guyart (Francja) i Hee Sook Jeon (Korea Płd.) i zakończyła się spektakularnym
zwycięstwem Francuzki 15:7. Impreza została również opatrzona uroczystym pożegnaniem legendy polskiego floretu, Anny
Rybickiej, mistrzyni świata, srebrnej medalistki olimpijskiej oraz zwyciężczyni niezliczonej liczby turniejów na przestrzeni swojej
kilkunastoletniej kariery.
Wyd a rz eni e spo rt ow e ta ki e j ra ngi ni ew ąt pliw i e b yło ni ez w ykł ym i o r ygi na ln ym pr z eż yc ie m .
Transmisje telewizyjne tego typu imprez nie mogą się równać z emocjami odczuwalnymi kilkanaście metrów od planszy, kiedy
to krzyk zwycięstwa miesza się ze łzami przegranej. Jak już wyżej wspominałem, nie jest to coś dla każdego, jednak bardzo
polecam zapoznanie się z zasadami wspaniałego sportu, jakim jest floret oraz pozostałe odmiany szermierki.
Mateusz Duszyński
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Red.: Początki Pana kariery?
Wiesław Kot: Słowo kariera często bywa nadużywane.
Uważam, że ja żadnej kariery nie robiłem i nie zrobiłem. Przez
20 lat byłem kierownikiem działu kultury tygodnika „Wprost”.
Przez 5 lat byłem szefem działu kultury w tygodniku
„Newsweek”. W międzyczasie moim zajęciem była i jest
w dalszym ciągu praca na uniwersytecie. Wykładałem
na wielu uczelniach, pracowałem w telewizji i radiu, piszę
także do wielu gazet.

Wiesław Kot
Spotkanie z dz iennikarzem,
kr yt ykiem filmow ym

Red.: Jak zacząć karierę?
W.K.: Powiem tak, jeśli ktoś jest zainteresowany formą
wyrażania swojej opinii na temat tego, co się dzieje, to po
prostu trzeba zacząć. W moich czasach było to trudniejsze niż
teraz. Dzisiaj wystarczy jedno kliknięcie, by założyć swojego
bloga, na którym umieścimy wszystkie nasze przemyślenia.

W dniu 16 stycznia w Bibliotece Gminnej
im. Aleksandra Labudy odbyło się spotkanie z panem
Wiesławem Kotem. Pan Wiesław jest polskim publicystą,
wykładowcą uniwersyteckim, od lutego 2007 do 2008 roku
zastępca redaktora naczelnego „Wprost”. Jest doktorem nauk
humanistycznych z zakresu literatury współczesnej. Wykłada
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Umiejętności
Społecznych. Wspólnie z Beatą Sadowską prowadził, bez
sukcesu, talk show „Na każdy temat” w Telewizji Polsat. Jest
autorem książek: „Julian
Stryjkowski”,
„Ilustrowane
dzieje
kultury
i
nauki
polskiej”, „Pan Tadeusz:
prawda i legenda”, „Poczet
pisarzy i poetów świata”,
„PRL jak cudnie się żyło!”
i wiele innych.

Red.: Na czym polega praca w show telewizyjnym?
W.K.: Kiedyś przeprowadzałem wywiad z rodzicami tragicznie
zamordowanej dziewczyny. Zwykli ludzie, przyjeżdżający
z małej miejscowości do dużego miasta. Kiedy zadałem
pierwsze pytanie o to, jak to się stało, to matka zaczęła
opowiadać przez łzy o tym, jak wyszła z domu i zobaczyła
leżącą na ziemi kurtkę. Nagle reżyser wstrzymał nagrywanie
i stwierdził, że skoro to taka wielka tragedia, to ta pani, mówiąc
to, powinna płakać, bardzo mocno płakać. Kiedy kamery znów
zaczęły nagrywać, matka rozpłakała się już po pierwszych

Spotkanie
miało
tytuł „Najważniejsze sceny
w historii polskiego filmu”.
Wspólnie
obejrzeliśmy
fragmenty takich filmów jak
„Popiół i diament” oraz „Miś”.
Pan
Wiesław
przybliżał
odpowiedzi
na
pytania:
Dlaczego nikt nie tańczy,
kiedy śpiewają „Czerwone
maki”?,
Jak
to
było
naprawdę z bohaterem filmu
i powieści?, Dlaczego taka
sobie
opowieść
była
obowiązkową lekturą przez
całe dziesięciolecia PRL-u?
Spotkanie uatrakcyjniały bogate wypowiedzi pana
Wiesława Kota na temat życia w PRL-u, jego karierze i życiu.
Swoimi słowami chwycił wszystkich obecnych za serca,
otworzył umysły, przelał w nie swoją wiedzę i jej bogactwo.
Mn i e r ów n ie ż b a r d zo s ię p od o b ał o , m o ja dus za
zo s ta ła p or wa n a w wir s łó w, a oc za m i umy s ł u
wę dr ow a ła m p o c zas a c h P RL .

dwóch słowach i nie mogła dokończyć. Wtem rozległ się
głośny krzyk: Stop kamery, stop! Oznajmił jej wtedy, że ma
płakać do 3, a nie do 2. Pani wykonała polecenie, a reżyser
zadowolony powiedział, że to koniec zdjęć. Naprawdę byłem
biski temu, by podejść do niego i własnoręcznie udusić. Jeśli
ten człowiek jeszcze żyje, to jest to cud.

PANDA
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a gdzie Podkarpacie. Także cytryny do nas nigdy nie
dochodziły. Potem po latach jak tę cytrynę dostałem, to
miałem gorszy dylemat, jak to zrobić, żeby mieć tę cytrynę i ją
zjeść. W końcu zdecydowałem, że będę ją mieć. Oczywiście
miałem ją krótko, bo szybko zgniła, ale miałem.

Red.: Największy sukces w życiu?
W.K.: Nie ma. Jutro będzie. Jutro mam wykład na uczelni
i jestem myślami przy nim. Są trzy opcje: albo go zrobię
przyzwoicie, albo słabo, albo beznadziejnie. Jeżeli uda mi się
go przeprowadzić powyżej pewnej poprzeczki, którą sobie
zakładam, to będzie to z pewnością sukces.

Red.: Jakie ma Pan inspiracje?
W.K.: Moją inspiracją jest czarna kawa, którą piję trzy razy
dziennie. Nie chodzi mi o napój, lecz sam fakt, iż w pobliżu
znajduje się kubek. Jej zapach podświadomie mobilizuje mnie
do wystukania odpowiedniej ilości słów. Gdy mam ją
w zasięgu wzroku, mam wrażenie, że palce same biegają
po literach, tworząc nowe wyrazy. Czasami nie wiem, kiedy
ukończyłem pierwszy akapit. Właśnie kawa mobilizuje mnie do
dalszej pracy nad tekstem.
Wywiad przeprowadziły:
Nela, Zośka & Marcelina z II g

Red.: Praca naczelnika gazety - trudna czy nie?
W.K.: Tak. Jest to praca bardzo trudna, ponieważ pracuje się
pod ogromnym ciśnieniem. W gazecie codziennej jest zestaw
tematów, które trzeba dać jako newsy, które trzeba dać na
okładkę. Zainteresowanie czymś czytelnika jest trudne,
a na tym to wszystko polega. Cała ta praca to nieustanny
hazard i gonitwa, bo nie da się zmusić do kupienia
czasopisma, a przecież nikt nie chce zbankrutować.
Red.: Ulubiona książka?
W.K.: Nie ma. Przeczytałem bardzo dużo książek i nie
umiałbym spośród wszystkich wybrać jednej najlepszej. Nikt
z nas nie pamięta, kiedy przeczytał pierwszą książkę, tak
samo jak zjadł pierwszą porcje np. zupy. Czytanie tak jak
jedzenie jest po prostu funkcją życiową. Uważam, że człowiek
nigdy nie przestaje czytać.

Red.: Marzenia z dzieciństwa?
W.K.: Moim marzeniem było zjedzenie raz do roku cytryny.
Mieszkałem i mieszkam obecnie w województwie
podkarpackim. Na Pomorzu w okresie świąt do portu
przypływał statek z Kuby z towarem, który rozwozili po całej
Polsce. Tylko, że zanim to wszystko dotarło do Warszawy,
Kielc, Zamościa, to nic już nie było, bo przecież gdzie Gdynia,

19

GimNEWS MARZEC 2015 SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOLSZEWIE

Weltfrauentag 8. März
Międzynarodowy Dzień Kobiet 8 marca

Weltweit ist der 8.März, der Tag der Frauen. Sie
fordern seit mehr als 100 Jahren Gleichberechtigung und
Gerechtigkeit gegen vorherrschende Gewalt gegenüber
Frauen. Nach wie vor ist es leider immer noch so, dass
Frauen gegenüber den Männern, an ihrem Arbeitsplatz
benachteilig werden. Während der NS-Zeit wurde der
Internationale Frauentag in Deutschland als sozialistischer
Tag Feiertag verboten. Stattdessen wurde der Muttertag und
die „biologische Verpflichtung“ der Frau von den
Nationalsozialisten propagiert.
Na całym świecie 8 marca jest Dniem Kobiet.
Kobiety na całym świecie domagają się od ponad 100 lat
równości i sprawiedliwości wobec panującej wobec nich
przemocy. Niestety zdarza się wciąż, że kobiety w porównaniu
do mężczyzn, są nadal w gorszej sytuacji w miejscach pracy.
Podczas
okresu
nazistowskiego
w
Niemczech
Międzynarodowy Dzień Kobiet został zlikwidowany. Zamiast
tego wprowadzono Dzień Matki, gdyż „obowiązek
biologiczny" kobiety był propagowany przez nazistów.

Monika Damps

Nauczyciele - organizatorzy Integracyjnego
Balu Karnawałowego dla dzieci specjalnej
troski dziękują serdecznie Wypożyczalni
Strojów Karnawałowych „ F a n ta z j a ”
za bezpłatne użyczenie strojów na bal.

Zapraszam na basen!
Chciałabym zachęcić więcej osób do udziału
w zajęciach pozaszkolnych, które odbywają się
na pływalni w Wejherowie. Zajęcia odbywają się w soboty
00
o godzinie 9 i trwają godzinę. Pływamy pod czujnym
okiem Pani Beaty Markiewicz i Pani Marty Kłosowskiej.
Ostatnio na zajęciach SKS uczestniczyliśmy w zawodach
indywidualnych, które wygrał Kacper Modzelewski z klasy
III. Następne zawody odbędą się w maju. Chętnych
serdecznie
zapraszam.
Może
Ty
wygrasz
następne zawody?!
Julia

Podziękowanie
Dyrekcja Samorządowego Gimnazjum
w Bolszewie,
Redakcja szkolnej gazetki GimNEWS,
nauczyciele oraz rodzice składają
serdeczne podziękowanie

P a nu He nr yk o w i Skw arło
Wójtowi Gminy Wejherowo
za dofinansowanie związane
ze zwiększeniem nakładów pisma.
Dzięki Panu nasza gazetka dociera
do większej liczby rodziców
oraz zainteresowanych,
mamy również możliwość realizować nasze
pomysły twórcze i dziennikarskie oraz jeszcze
bardziej promować szkołę i Gminę Wejherowo
w środowisku szkolnym i lokalnym.
DZIĘKUJEMY!
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