Mamy już wiosnę!
21 Marca miał miejsce
„Pierwszy Dzień Wiosny”.
W ten przepiękny, ale jeszcze
chłodny dzień w Europie, można
było zobaczyć wielu ludzi
ubranych na zielono.
W naszej szkole dzięki tej
sztuczce, każdy uczeń ubrany na
zielono, był zwolniony z wszelkich form odpytywania przez
nauczycieli. Niestety, tego dnia
nigdzie nie można było dopatrzeć
się wiosny. Na szczęście z każdym dniem jest coraz cieplej.

Data wydania:
marzec 2011
W tym numerze:
Czarny czwartek relacja z filmu
Mistrzostwa Gdyni W Piłce
Siatkowej Dziewcząt
Zawody Dziewczyn
w piłce koszykowej
Kolosy 2011: wywiad z Dorotą
Szelezińską
Mam talent: Wywiad z Rafałem
„Koralem” Staszyńskim
Wszystko o konsoli
Nintendo DS.
Moda na wiosnę według Sowy
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Mistrzostwa Gdyni W Piłce Siatkowej Dziewcząt
W ciągu dwóch dni odbyły się Zawody Mistrzostw Gdyni w Piłce
Siatkowej Dziewcząt. Do rywalizacji dostało się 5 szkół z pięciu
rejonów:
Gimnazjum nr 1 ( Gdynia – Śródmieście)
Gimnazjum nr 10 ( Gdynia - Orłowo)
Gimnazjum nr 12 ( Gdynia – Cisowa)
Gimnazjum nr 17 ( Gdynia – Pogórze)
Gimnazjum nr 18 ( Gdynia – Karwiny)

Rywalizacja zaczęła się w środę o godz. 9.00 Rywalizacja przebiegała następująco:
Pierwszy mecz został rozegrany między Gimnazjum nr 1 a Gimnazjum nr 18.
Następnie gimnazjum nr 17 kontra Gimnazjum Nr 12(2:0). Trzeci mecz rozegrano między Gimnazjum nr 1 kontra Gimnazjum nr 10(2:0). Następnie mecz rozegrały Gimnazjum nr 18 kontra Gimnazjum nr 12(2:0). Ostatni mecz został rozegrany między Gimnazjum nr 10 a gimnazjum nr 17(0:2).

W drugim dniu również odbyło się pięć mieczy:
Pierwszy miecz zagrały Gimnazjum nr 1 vs Gimnazjum nr 12 (2:0). Następnie
Gimnazjum nr 18 vs Gimnazjum nr 17 (0:2). Jako trzeci mecz rozegrany został
między Gimnazjum nr 12 vs Gimnazjum nr 10 ( 2:0), Następnie grały Gimnazjum
nr 17 vs Gimnazjum nr 1 (2:1). Jako ostatni mecz rozegrały Gimnazjum nr 18 vs
Gimnazjum nr 10 (2:0)

Ostatecznie turniej zakończył się następująco:
I miejsce: Gimnazjum nr 1
II miejsce: Gimnazjum nr 17
III miejsce: Gimnazjum nr 18
IV miejsce: Gimnazjum nr 12
V miejsce: Gimnazjum nr 10

Serdecznie Gratulujemy Brązowego Medalu!

Opracowała: Weronika Ochocka
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„Czarny Czwartek” - relacja z filmu
Czarny czwartek
Na początku marca uczniowie naszej szkoły
mieli przyjemność obejrzeć film, który był
realizowany na ulicach naszego miasta
Gdyni
-”Czarny
Czwartek”
Film opowiada o wydarzeniach z Grudnia
1970 roku. Opowiada o strajku robotników,
którzy żądali zwiększenia płac. Strajk skończył się brutalną pacyfikacją przez milicję
i wojsko.
W filmie prezentowane są losy kilku osób.
Każda z postaci ma odmienne spojrzenie na
całą manifestację, tworząc w ten sposób
panoramiczny obraz całego wydarzenia.
W filmie występują osoby czynnie udzielające
się w zamieszkach, myślący jedynie o normalnym i godnym życiu. Pojawiają się również
lekarze, którzy
pomagają rannym
stoczniowcom.
Film jest ciekawy i godny uwagi, powinien się
spodobać się każdemu widzowi , ponieważ
opowiada o prawdziwych realiach PRL-u z lat
70-tych. Za chleb, za wolność i wolną Polskę!
Opracował: Paweł Kińczyk

W filmie Czarny Czwartek
wzięli udział statyści uczniowie Gdyńskich
szkół
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Międzyszkolne zawody dziewcząt w piłce koszykowej
W dniu 4 marca bieżącego roku odbyły się międzyszkolne zawody dziewcząt w piłce koszykowej. Oficjalnie w tym dniu miały się
zmierzyć: Gimnazjum nr 18 vs Gimnazjum nr 19. W składzie naszej drużyny znajdowało się 12 dziewcząt m.in.:

Sandra Gostomska kl. III C
Ala Szymańska kl. III D
Weronika Ochocka kl. III C
Natalia Sowa kl. II C
Patrycja Kacprowicz kl. II D
Zuza Lachnitt kl. II B
Paulina konecka kl. II C
Ania Budzyńska kl. II D
Corlnelia Pietryka kl. II B
Julia Cisowska kl. II D
Asia Michalska kl. II D
Dominika Nowicka kl. I B
Mecz zaczął się mocnym atakiem naszej drużyny. Dziewczęta
z 19 nie mogły odeprzeć naszych ataków. Po pierwszej połowie
wynik wynosił 44:0. Druga połowa zaczęła się podobnie. Nasz
skład był w pełni formy w przeciwieństwie do przeciwnika. Ostatecznie wynik zakończył się naszą wygraną (78:2)!!
Gratulacje i powodzenia w zawodach Gdyńskich !!!
Opracowała: Weronika Ochocka
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Mam talent: Wywiad z Rafałem „Koralem” Staszyńskim
1. Jak długo słuchasz rapu?
Rapu słucham od dawna, ale jako maluch nie wszystko do mnie docierało.
Wiec aktywnie słucham go już 4 lata.
2. Co cię skłoniło do pisania tekstów?
Zawsze jak słuchałem rapu chciałem też zaistnieć. Więc w końcu napisałem
pierwszy tekst. Pisałem potem następny i tak to się zaczęło. Więc skłoniła
mnie do tego chęć działania.
3. Ile około zajmuje ci napisanie jednego pełnego tekstu?
zależy od tego czy mam wenę. Jeśli mam - góra godzinka, a jeśli nie - może
się to ciągnąć nawet kilka godzin.
4. Gdzie nagrywasz?
Początkowo nagrywałem w domu. Teraz nagrywam w studiu nagraniowym
Gorilla Republic Studio.
5. Ile kawałków już nagrałeś?
Nagrałem 5 kawałków.
6. Wiążesz z rapem przyszłość?
Jak najbardziej razem ze swoim zespołem eN SQ'AD ( Bartezz i Rudi)
nagrywamy pierwszą nielegalną płytkę. Za kilka lat zaczniemy pierwsze
koncerty. Co będzie dalej czas pokaże.
7. Planujesz zrobić jakieś teledyski?
Jest taka możliwość że nagramy klip do jakiegoś numeru. Mój
znajomy się zajmuje właśnie takimi rzeczami
8. Gdzie zazwyczaj publikujesz swoje kawałki, czyli gdzie
możemy Ciebie posłuchać?
Na kanale Youtube oraz na muzzo.pl
9. Z kim nagrywasz?
Razem ze swoim zespołem eN SQ'AD ( Ja Rudi Bartezz)
Ale współpracuje też z Gonzem, Tsk, Julezem, Adim, MICsztainem
10. O czym piszesz?
Piszę o tym co widzę i czuję. Najczęściej są to teksty o życiu.
Wielu twierdzi że rap nie uczy niczego, ale tak naprawdę ta muzyka
otwiera oczy.
Piosenkę Korala można usłyszeć tutaj.
Rozmawiała: Paulina Konecka
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Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy
i Alpinistów Kolosy

Podczas tegorocznej edycji Kolosów, które odbyły się w dniach 11 - 13 marca, naszej
redaktorce Anicie Wasiluk udało się porozmawiać z podróżniczką - prelegentką
Dorotą Szelezińską. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Anita: Co panią skłoniło do udziału w tegorocznych KOLOSACH?
P. Dorota Szelezińska: Z moją siostrą podróżujemy do Indii i zbieramy tam zdjęcia już od
2003 roku. Zebrałyśmy już taką kolekcję, że postanowiłyśmy coś z nią zrobić, pokazać ją większej publiczności.
A: Podróżuje Pani głównie ze względu na ludzi, ich życie i kulturę, czy raczej po to, żeby zobaczyć miejsca ciekawe przyrodniczo lub historycznie?
P.D: Po pierwsze, ja nie podróżuję tylko do Indii, zresztą nikt chyba tak nie robi. Jeżeli chodzi o mnie i myślę,
ze moją siostrę podobnie, tutaj mogę wypowiadać się za nas dwie, podróżujemy głównie ze względu na ludzi,
dlatego nasza prezentacja pokazywała głównie ludzi.
A: Jaka jest Pani najbardziej zapamiętana, ulubiona podróż? Co wpłynęło na sposób,
w jaki ją Pani zapamiętała?
P.D: Ja mam taki bardzo osobisty stosunek do podróży do Ameryki Południowej. To jest moje miejsce. Miałyśmy z moją koleżanką, Joanną Bąk, wczoraj prezentację ‘Na miotle przez
świat’ i właśnie w tym projekcie skupiłyśmy się na jednym temacie. To było obserwowanie różnych obrzędów magicznych i szamańskich, leczenia takiego bardziej magicznego, alternatywnego. Oglądałyśmy ludzi,
jak radzą sobie z problemami życia codziennego za pomocą magii, bo tak tam właśnie jest, w Ameryce Płd.
A: Kiedy opowiada Pani o swoich podróżach, czy są jakieś zdarzenia, które pomija Pani specjalnie po
to, by zatrzymać je tylko dla siebie?
P.D: Ja myślę, że nikt z nas, nie ważne czy to jest podróż, czy jakiekolwiek wydarzenie, nie opowiada wszystkiego i są rzeczy, które zatrzymujemy tylko dla siebie. Nawet, jeśli jest to normalny dzień w naszym kraju,
czy na naszej dzielnicy.
A: Stara się Pani przywozić pamiątki z każdej podróży?
P.D: Oczywiście, przede wszystkim, jeśli chodzi o Indie, to oni mają piękne chusty, więc z Indii zawsze się
wraca z jakąś ładną garderobą, najczęściej właśnie chustą. Przywożę tez różne rzeczy, którymi ozdabia się
mieszkanie. To są rzeczy, których u nas nie dostaniemy, a jak już, to za bardzo duże pieniądze. A z Ameryki
Płd. Przywozi się z kolei przedmioty magiczne, czyli wszelkie amulety pomagające zdobyć pieniądze, miłość
itd.
A: Przydarzyło się kiedyś, że jakaś podróż Panią zawiodła? Jakieś miejsce nie okazało się tak ciekawe
jak Pani zakładała?
P.D: Nie. Nawet, kiedy odbyłam z moją koleżanką podróż do Kaliningradu, który był najbrzydszym miejscem, jakie widziałam, to mimo wszystko było to ciekawe, dzięki temu, ze miasto zasłużyło na taki tytuł.
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A: Ma Pani jakiś sposób na zbliżenie się do ludzi zamieszkujących miejsca, które Pani odwiedza? Przecież trzeba ich jakoś przekonać do pozowanie, prawda?
P.D: Myślę, że w każdym miejscu fotografuje się inaczej i w każdym miejscu trzeba
sobie inny sposób wypracować. W Indiach ludzie lubią być fotografowani, chociaż
mają ten problem, że jak zaczynają pozować, bardzo poważnieją. Są nauczeni, że do
zdjęcia trzeba stać poważnie, jak na rozstrzelanie. W prezentacji było nawet takie
jedno zdjęcie, dwóch chłopców z poważnymi minami, chociaż już za chwilę mieli
śmiechy od ucha do ucha. Natomiast w Ameryce Płd. Ludzie nie lubią, jak się ich
fotografuje Ameryce trzeba to robić jakoś ukradkiem.
A: A która nacja, według Pani, jest najtrudniejsza, do której najtrudniej się
zbliżyć, zrobić zdjęcie?
P.D: Jeśli o mnie chodzi to na pewno ci wszyscy potomkowie Indian z Boliwii, Peru, bo oni nas kojarzą z konkwistą, z ludźmi, którzy zrobili im bardzo dużo zła. Nie
lubią białych i przeklinają białych. Trzeba do nich podchodzić z bardzo dużym sprytem albo szacunkiem, żeby nie zostać źle potraktowanym i po prostu nie naruszyć
prywatności tych ludzi. A także w krajach arabskich, to wiadomo. Kobiet w tych
krajach się nie fotografuje albo nawet kobiet muzułmańskich, które mieszkają Indiach. Im się po prostu nie robi zdjęć, bo taka jest ich kultura i religia. Więc każdy
podejmuje decyzję na własne konto, albo się to robi ukradkiem, albo się tego w ogóle nie robi.
A: I ostatnie pytanie. Ma Pani jakieś rady dla młodych ludzi, których marzeniem są takie podróże jak Pani i innych uczestników KOLOSÓW?
P.D: Ja tylko mogę powiedzieć, w jaki sposób ja spełniam marzenia. I pewnie to nie
będzie jakiś złoty środek. Ja po prostu urodziłam się w cudownej rodzinie. Mam
wspaniałych rodziców, którzy może sami aż tak dużo nie podróżują, ale widzę, że
od zawsze im się podoba to, że my z Iwoną mamy taką żyłkę podróżnika w sobie.
Nie wiem, czy ja podsycają, ale na pewno mają otwarte umysły i próbują pchać nas
w stroną tego, co nas interesuje. Nigdy nie odczułyśmy z ich strony, że marnujemy
czas, marnujemy pieniądze. Zawsze nas wspierali i to jest bardzo cenne. A poza
tym, to wiadomo, każdy powie, że trzeba spełniać swoje marzenia i realizować je
konsekwentnie i to pewnie jest ta mądrość, której się nie przegada.
Rozmawiała: Anita Wasiluk

Str. 10

Recenzja konsoli Nintendo DS.– drugiej po PSP najbardziej
popularnej konsoli do gier wśród uczniów naszej szkoły
„Nintendo DS (skr. NDS) – przenośna konsola gier wideo zaprojektowana i wyprodukowana przez
japońską firmę Nintendo. Wydana w 2004 roku w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Konsola
ma obudowę typu clamshell, podobną do Game Boya Advance SP, a wewnątrz dwa ekrany LCD,
z których jeden jest dotykowy. Konsola zawiera również wbudowany mikrofon i obsługuje komunikację
bezprzewodową wg standardu IEEE 802.11 (Wi-Fi)[potrzebne źródło] umożliwiając graczom wspólną
interakcję bliskiego zasięgu (10–30 m, zależnie od warunków) lub online za pomocą usługi Nintendo
Wi-Fi Connection, która została uruchomiona po premierze. Była to pierwsza konsola Nintendo wydana
najpierw w Ameryce Północnej, a nie w Japonii.”
„2 marca 2006 w Japonii korporacja Nintendo wydała Nintendo DS Lite, odświeżoną wersję Nintendo
DS. Następnie, w czerwcu 2006, wydano ją w Ameryce Północnej, Europie i Australii. DS Lite jest
mniejszą oraz lżejszą wersją Nintendo DS i ma jaśniejsze ekrany. Amerykański oddział Nintendo,
Nintendo of America, nazywa starszy model „oryginalnym” (original style) Nintendo DS.”
„2 października 2008, Nintendo zaprezentowało Nintendo DSi, kolejną wersję Nintendo DS. Została ona
wydana w Japonii 1 listopada 2008. W kwietniu 2009 konsola została wydana w Ameryce Północnej
i Europie. Nowa konsola została ulepszona w stosunku do pierwowzoru, posiada szybszy procesor, więcej
pamięci RAM, wbudowane 2 kamery. Jest zgodna z poprzednimi wersjami DSa, ale nie jest już zgodna
z GBA (Game Boy Advance).”
Popularne gry na Nintendo DS:
-Seria Pokémon
-Fifa
-SIms
-Mario
-Need for Speed

Gry na Nintendo DS kosztują około 60 zł. Nie jest to duży wydatek biorąc pod uwagę grywalność.
Jeśli jednak nie chcesz płacić za każdą pojedynczą grę możesz nabyć Acekard’a 2. Jest to urządzenie
pozwalające na otwieranie tzw.: romów gier . Są to gry, które nie różnią się od oryginałów, jednak można
je za darmo ściągnąć na kartę pamięci. Za Acekarda zapłacimy maksymalnie 110 zł.
Nintendo DS jest ciekawą alternatywą dla Sony PSP i myślę że jest godny polecenia.
Opracował: Mieszko Syska
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Moda na wiosnę, według Natalii Sowy
W tym numerze postanowiłam napisad o jednej z najwspanialszych kobiet, która wniosła wiele do świata mody czyli o
cudownej Coco Chanel, a tak właściwie to Gabrielle Bonheur
Chanel.
Urodziła się w sierpniu 1883 roku w małym miasteczku Sumar, tam
również się wychowała wraz z dwoma siostrami i trzema bradmi. Jednak
w roku 1895 jej mama zmarła. Ojciec po tym zdarzeniu zostawił rodzinę.
Dzieci trafiły do sierocioca. Gabrielle spędziła w nim 6 lat. Zakonnice
nauczyły ją sztuki kapeluszniczej oraz szyd, tak właśnie zaczęła się jej
przygoda z modą. W tamtych czasach, aby zarobid na życie nasza
bohaterka śpiewała w kawiarniach. Jej głos nie był zachwycający, jednak
nikt nie zwracał na to uwagi. Zawsze występowała z piosenką ,,Kto widział
Coco w Trocadero?’’. Dzięki niej szybko trafiła do elity, a tam właśnie ktoś
po raz pierwszy nazwał ją Coco. W roku 1913 założyła swój pierwszy sklep w Paryżu. Szybko zdobyła
popularnośd. Jednak parę osób jej w tym pomogło. Zawsze wiedziała do których drzwi ma zapukad, gdy
miała problem.
Coco kochamy za prostotę. To właśnie dzięki niej, kobiety zaczęły nosid eleganckie jak i wygodne stroje.
Wyrzuciły z szafy gorsetowe ubrania. Coco wprowadziła popularną ,,małą czarną’’. Pokazała, że kobiety
również mogą mied krótko obcięte włosy, nosid krawaty i ubrania, które są uszyte z materiałów zarezerwowanych dla mężczyzn. Gdy pewnego dnia zauważyła, że trudno jej wchodzid i wychodzid z gondoli w
szerokiej spódnicy. Postanowiła ją zmienid na męskie spodnie! Pozwoliła kobietom nosid w lato kostiumy
kąpielowe, a zakazała uciekad przed słoocem. Ważnym wydarzeniem było otwarcie przez nią słynnego
domu mody. Tam pojawiły się futra, hafty oraz sztuczne perły. Jednak największą sławę przyniosły jej
perfumy Chanel N° 5.
Coco Chanel miała wiele burzliwych romansów. W jednym z nich zaszła w niechcianą ciążę, którą
potem usunęła. Niestety, zabieg nie był doskonały i Coco nie mogła więcej mied dzieci. Podobno był to
dla niej wielki cios. Miłością jej życia był Arthur Kapela. Pomógł jej bardzo w karierze. Jednak oświadczył
się innej, a potem zginął w wypadku.
Następny był Rosjanin, jednak romans trwał tylko rok. Największe kontrowersje wzbudziła ,,przygoda’’
z niemieckim okupantem. Została oskarżona o kolaborację. Uciekła do Szwajcarii, gdzie mieszkała 10 lat.
W 2009 roku powstał film na podstawie książki o Coco Chanel. Główną rolę zagrała Audrey Tautou,
wszystkim znana z filmu ,,Amelia’’. Film zdobył 1 nominacje do Oskara. Gabrielle Chanel w tym roku
obchodziłaby swoje 125 urodziny. Mimo iż już jej z nami nie ma, nadal pozostała w świecie mody.
Natalia Sowa

