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 Ferie zimowe to
czas, na który
czekaliśmy z
utęsknieniem.
Najważniejsze, żeby
wypocząć od szkoły.
Przysłaliście do nas
trochę zdjęć
obrazujących jak
zabijaliście wolny
czas.

 Większość spędziła
ferie aktywnie na
świeżym powietrzu, z
przyjaciółmi czy
rodziną. Kilka osób
pojechało w góry, by
pojeździć na nartach.
Inni rozwijali swoje
zainteresowania i
pasje, czytali książki,
oglądali filmy,

grali na konsoli i w
plaszówki.  Kamil z IIa
był w Norwegii, gdzie
zwiedził muzeum
techniki i zobaczył
skocznię narciarską
Holmenkollbakken.
 Część pojechała do
babci lub cioci.
Uczniowie korzystali z
basenu i lodowisk.

.

              DZIENNIKARZ TO
 NAJFAJNIEJSZY ZAWÓD  
                       NA ŚWIECIE
                  spotkanie z panem Kamilem Onyszkiem z GL

 Czy zawód dziennikarza jest ciekawy? Czy koniecznie
trzeba skończyć studia dziennikarskie, żeby  pisać?
Jakie są minusy tego zawodu? Co to jest etyka
dziennikarska i na czym polega łamanie strony? 8 lutego
br. mogli się o tym przekonać gimnazjaliści na spotkaniu
z dziennikarzem Gazety Lidzbarskiej, muzykiem - panem
Kamilem Onyszkiem. Gość z pasją opowiadał o swojej
pracy i zachęcał nas do pisania. Spotkanie
zorganizowała pani Sylwia Orszewska w ramach cyklu:
Ciekawy zawód.

Od początku prelekcji pan
Kamil próbował nas
przekonać, że to
najfajniejszy zawód na
świecie. „Możesz się
spóźnić… wyjść, kiedy
musisz… i codziennie
robisz, co innego, w
przeciwieństwie do innych
zawodów, gdzie rutynowo
wykonujesz właściwie to
samo” – argumentował.  To
zajęcie, które codziennie
stawia ci nowe wyzwania,
daje możliwość
uczestniczenia w ważnych

wydarzeniach i szansę
poznania ciekawych osób:
polityków, muzyków,
celebrytów…  Do tego
dochodzą darmowe wejścia
na imprezy – żyć, nie
umierać! Gość przybliżył
nam zasady etyki
dziennikarskiej. Wiele
mówił o potrzebie szacunku
do czytelnika i
konieczności bycia
obiektywnym. Zdradził
też mechanizmy
manipulacji                          
 cd. s. 2

  JAK SPĘDZILIŚMY FERIE?
                                           szkolny peryskop

.
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                       SŁOWA PRAWDY o  
 UZALEŻNIENIACH w KLIMACIE    
                                             BLUES
        wydarzenie profilaktyczno –  artystyczne w gimnazjum

.

 9.02.17 r. po raz
kolejny gościliśmy w
szkole terapeutę
uzależnień i muzyka
pana Sławka Pyrkę.
Tym razem zajęcia z
nim dotyczyły
mechanizmów
używek i odbywały
się w jednorodnych
wiekowo grupach,
bez nauczycieli.
Treści
profilaktyczne, jak
zwykle pan Pyrko
okrasił swoimi
utworami
muzycznymi. 
 Rozmawialiśmy z nim
o trudnych sytuacjach
w naszym życiu.
Młodzi ludzie często
nie potrafią radzić
sobie z problemami i
bywa, że chcąc
oderwać się od nich
wpadają w nałogi.

To złe rozwiązanie,
które może zrujnować
nasze życie. Pyrko
objaśniał nam
mechanizm
różnorakich
uzależnień:
alkoholizmu,
nikotynizmu.
Opowiadał o tym, że
nieraz proponowano
mu zażycie
narkotyków. Jak sam
przyznał: "Nigdy tego
świństwa do ust nie
wziął". Widział osoby
będące u szczytu
kariery, które nie
mogły odnaleźć się w
nowej sytuacji,
zażywały te
niedozwolone
substancje i upadały
na dno. :"Nigdy nie
róbcie czegoś,

aby przypodobać się
grupie. Bądźcie
asertywni. Nie bójcie
się wykluczenia.
Prawdziwi przyjaciele
nigdy nie będą Was
namawiać do złego".
W toku dyskusji
wyłoniły się tematy
dotyczące emocji i
Internetu. M.in.
hejtoholizmu i
pornografii -
zatruwającej dusze i
serca. Tak, tak, w
komputerach i
komórkach pełno tego!
Wiele uzależnień
bierze się nie z chęci,
lecz z bezradności,
poczucia
osamotnienia, chęci
buntu, niewłaściwych
 wyborów pod
wpływem kolegów. 

stosowane w mediach na konkretnych przypadkach, które miały miejsce
w naszym kraju.  Usłyszeliśmy o minusach pracy reaktora: korekcie
nieudolnych tekstów czy też niskich zarobkach. Dziennikarz musi być też
dyspozycyjny w każdym dniu tygodnia. Zdarza się, że za pisanie prawdy nie
jest gdzieś mile widzianym. Nie zabrakło pytań o jego najbardziej
zaskakujące wywiady i „wpadki”, których nie da się uniknąć w żadnej pracy.
Obejrzał również ostatnio wydany w szkole numer gazety, dostrzegł jej
zalety: obrobione zdjęcia, ciekawie połamane strony, matryce. Motywował
do rozwijania pasji poprzez pisanie do regionalnych tygodników.  Pan Kamil
twierdzi, że do tego zawodu nie są potrzebne studia dziennikarskie,
wystarczy ukończyć jakiś kierunek humanistyczny. W redakcjach nie
szukają ludzi, którzy znają przepisy prawa dziennikarskiego, ale takich,
którzy „siadają i z miejsca piszą”. Podsumowując, jeśli chcesz poznać ludzi,
sprawdzić się w roli obserwatora rzeczywistości, fotografa, jesteś ciekawy
świata i pomysłowy - zostań dziennikarzem. Do tego nie trzeba
specjalistycznego wykształcenia, wystarczy łatwość pisania, dobry styl i
śmiałość do ludzi. Na koniec pani Sylwia podziękowała mu za ciekawą
lekcję zawodu, a dziewczyny  przeprowadziły z nim wywiad na potrzeby
gazetki.

Od ilu lat zajmuje się pan dziennikarstwem?
- Od 5 lat pracuję w redakcji Gazety Lidzbarskiej, ale od dziecka
wiedziałem, co będę robił. Zawsze byłem wścibski i lubiłem wiedzieć, co
się dzieje.
 Czy był moment w pana życiu, w którym chciał pan zrezygnować ze
swojej pracy?
- Tak, przez masę hejtów. Rzeczy, które ludzie wypisują pod artykułami
w internetowej Gazecie Lidzbarskiej są straszne. Nadzorując stronę
gazety, codziennie spotykam się z falą nienawiści i to chyba jest
najgorsze w tej pracy zaraz za niskimi zarobkami.
 Dziennikarz musi być dyspozycyjny przez cały tydzień?
 - Tak. Możemy sobie wyjść w trakcie pracy, ale cały tydzień musimy
być w gotowości. Nigdy nie wiadomo, gdzie coś się wydarzy.
 Woli pan pisać artykuły z imprez typu dni Lidzbarka Warmińskiego
czy ciekawsze są dla pana artykuły np. o wypadkach?
 - Wiadomo, że z koncertów. Nikt nie chce patrzeć na krzywdę innych
ludzi. Oglądanie każdego wypadku, robienie zdjęć i opisywanie tego to
okropny cios.
Skąd dowiadujecie się o wypadkach?
- Współpracujemy z tutejszą policją. Dają nam sygnał, że coś się dzieje,
a ktoś z naszej redakcji jedzie na miejsce.
Pamięta pan wywiad, który najbardziej pana zaciekawił?
 - Tak... Wywiad z policjantem, który uratował starszego mężczyznę z
płonącego domu. Policjanci także odczuwają strach jak ludzie - są
ludźmi. Nie są robotami, które w głowie mają wgrane, co powinny robić.
Mężczyzna, z którym rozmawiałem działał pod wpływem chwili. Czuł
strach, ale wiedział, że poszkodowany boi się bardziej.
 Ma pan jakieś inne zainteresowania oprócz pisania.
 - Oczywiście. Uwielbiam walić w bębny. Gram w zespole Pulse
Generation, który się właśnie rozwija.
 Pod natłokiem tak wielu obowiązków znajduje pan czas dla rodziny?
 - Znajduję, ale mało. Nie da się pogodzić tego wszystkiego i niestety nie
zawsze mam czas, żeby chociażby pobawić się z córeczką.
 To chyba na tyle. Bardzo miło było nam pana poznać. Dziękujemy za
poświęcony nam czas.
 - To ja dziękuję. Liczę na to, że zostaniecie dziennikarkami, bo z tego
co widzę nieźle wam idzie. Mam nadzieję, że do zobaczenia w redakcji.

                         z panem Kamilem rozmawiały Klaudia S. i Joasia K.

 

.
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Od 10 do 12 stycznia
br. uczniowie klas
trzecich pisali testy
próbne. Na początku
zmagań pani dyrektor
zapoznała uczniów z
zasadami i
przypomniała im, jak
powinni się
zachowywać. 

  Przed każdym
wejściem do sali na
twarzach piszących
malował się niepokój. 
Nikt przecież  nie
wiedział, co go czeka.
Rozwiązywanie zadań
przebiegło bez
większych
niespodzianek.

Wszyscy starali się
wypaść jak najlepiej.
Jednak, kiedy tylko
wychodzili z sali, czuli
wielką ulgę.
Konsultowali ze sobą
poszczególne zadania. 
Uczucia były
mieszane, jedni chcieli
poznać wyniki , drudzy
wymazać to zdarzenie
z pamięci i rozpocząć
solidne przygotowania
do najważniejszego
egzaminu, który już w
drugiej połowie
kwietnia. Trzymamy
kciuki za wszystkich!

 TRZEBA SIĘ UCZYĆ!
 SAMA MOTYWACJA
 TO ZA MAŁO!              
    próbne w trzecich

.

Podkreślił ogromną rolę rodziców w wychowanie i
zachowanie dzieci. Wspomniał także o tym, że
młodzież często jest bardzo zamknięta w sobie,
nie opowiada o problemach swoim bliskim. A
może lepiej rozpracować problem, popracować
nad sobą, poszukać wyjścia, a z używkami w
ogóle nie zaczynać? – pytał p. Sławek. Słuchał
nas i motywował, żebyśmy nie dali się zniewolić i
byli sobą. "To wy jesteśmy dla siebie samych
przyszłością" - kwitował.                                  
 Gość był autentyczny i przekonujący, nie bawił
się w półsłówka i nie koloryzował, kiedy poruszał
z nami „śliskie” tematy, tak jak my, uczniowie
lubimy.

                            CZUJ, CZUJ, CZUWAJ!
                      15 DRUŻYNA ZAPRASZA DO HARCERSTWA

   Jednolite mundury, chusty na szyjach, a na głowach berety lub rogatywki.
Wszystko to w różnych wzorach i kolorach. 10.02 do szkoły podstawowej
przyjechali harcerze z Hufca ZHP Orneta. Zachęcali do wstąpienia w ich
szeregi. Na korytarzu szkolnym stanął mini-biwak, można było się wspólnie z
harcerzami pobawić i pośpiewać.

 Goście przedstawili zgromadzonym różne harcerskie gry. Malowali twarze, uczyli kręcić talerzami,
było też wiele różnych zabaw z chustą. Pokazali również stroje harcerskie damskie i męskie. Na
koniec razem z uczniami tańczyli i śpiewali. 
                Chcesz nauczyć się czegoś pożytecznego? Znaleźć alternatywę na
wolny czas? Nie zastanawiaj się – przyjdź na pierwszą zbiórkę. 15 Drużyna
Wielopoziomowa IRMIS zaprasza uczniów na pierwszą zbiórkę, dnia 18.02 o
godz. 12.00 w szkole w Kiwitach! 
                   Czeka wiele niespodzianek i wyjazdów: biwakowanie,  rajdy, strzelectwo, survival to tylko
niektóre z propozycji.
                   To może być przygoda na wiele lat, a nawet na całe życie!

. .
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 SIEDMIU WSPANIAŁYCH w
 GIMNAZJUM

 Właśnie zaczął się drugi
semestr. Mamy czyste konta w
dzienniku, więc zakasujmy
rękawy i bierzmy się do nauki! 

 W pierwszym semestrze
siedmioro uczniów osiągnęło
średnią ocen powyżej 4,75.
Mogą się tym poszczycić: 

1.  Aleksandra Wojtkielewicz (IIa)-
5,64
2.  Julia Kawalir (IIa) - 5,50
3.  Zuzanna Januszewska (IIa) -5,14  
4.  Mikołaj Kozłowski (IIIa)- 5,13
5.  Oliwia Wojciekian (IIa) - 5,07 
6.  Karolina Czepil (IIIb)- 5,00 
7.  Zuzanna Białkowska (IIa)- 4,93  

 Za taką średnią stoi na pewno ich
ciężka praca. Na koniec roku pewnie
dołączą do nich ci, którym teraz
niewiele zabrakło do
sukcesu. Działajcie, wszak jak to
mówią: pociąg na samym gwizdku nie
pojedzie. Pokażcie na co was stać!
Gratulujemy wzorowym!  

         SAVOIR -VIVRE DLA ZAKOCHANYCH 
                                                  I NIE TYLKO

http://bi.gazeta.pl/im/0/10977/z10977960Q,Savoir-vivre--jedz-jak-czlowiek.jpg

 Wielkimi krokami
zbliżają się
walentynki. Jest to
dzień, w którym
zakochani
obdarowują się
drobnymi
podarunkami, a
tajemniczy
wielbiciele wysyłają
listy miłosne. Nie
wszyscy jednak lubią
ten zwyczaj. My,
postanowiliśmy
 przedstawić wam
garść zasad, które
obowiązują w
relacjach damsko-
męskich.

 Kto zaprasza na
pierwszą randkę?

Inicjatywę wyjścia na
pierwsze spotkanie
powinni przejąć
panowie. To oni
zabiegają o względy
płci pięknej. Kobiecie
pozostaje wysyłać
drobne sygnały, które
dadzą mężczyźnie
pewności siebie.
Należy pamiętać, aby
nie były one
jednoznaczne, by się
nie narzucać.

Po udanej randce
dziewczyna może
zaproponować
rewanż. Osoba, która
zainicjowała
spotkanie, jest
odpowiedzialna za
wybór miejsca,
najlepiej takiego, które
odpowiada potrzebom
i preferencjom
zapraszanego gościa.

Czy to mężczyzna
powinien płacić za
kolację czy kino?

Ten, kto zaprosił na
spotkanie
zobowiązany jest
pokryć rachunek.
Zasada ta obowiązuje
niezależnie od płci.
Jeżeli jednak pomysł
wyjścia do restauracji
był wspólny, każdy
powinien pokryć swoje
koszta. Gdy kobieta
przyjmie zaproszenie i
pozwoli zapłacić za
siebie, powinna
odwdzięczyć się na
kolejnym spotkaniu.

Zakończenie
znajomości

Gdy nie mamy ochoty
na kolejne spotkanie
nasz komunikat
powinien być szczery
i czytelny, aczkolwiek
delikatny. Nie
powinniśmy tego
przeciągać, aby druga
osoba nie odczytała
źle naszych intencji.
Jeśli to z nami ktoś
chce zakończyć
relację, nie należy dać
ponieść się emocjom.
Powinniśmy przyjąć tę
informację z
godnością, nie
dopytując się o
powody tej decyzji.
Zrywanie znajomości
poprzez stosowanie
uników, np. nie
odbieranie telefonów,
świadczy tylko o złych
manierach.

 Punktualność to
podstawa

Jeżeli gospodarz
zaprosił nas na
określoną godzinę,
powinniśmy się jej
trzymać. Nie wypada
się spóźnić,
zwłaszcza, gdy na
kolacji są

dania gorące. Nie
przystoi także
przychodzić za
wcześnie, gdyż
właściciel domu może
nie być jeszcze
przygotowany.

Krepujące
"SMACZNEGO"

Piszemy o tej gafie
znowu, bo nadal je
słyszymy w szkole w
niewłaściwym
kontekście.
Przypominamy, że
„smacznego” czy też ”
dobrego apetytu” (w
innych krajach) może
życzyć jedynie osoba,
która posiłek podaje
lub go przygotowała,
zatem kucharz, szef
kuchni, gospodarz
domu albo kelner.
Dlaczego? Dlatego, że
to im zależy na smaku
dań, reszta powinna
siedzieć cicho i dać
innym spokojnie jeść. 

 Kichanie bywa
nieprzewidywalne,
trudno nam określić
moment, kiedy zakręci
nas w nosie. Dlatego
od nikogo nie wymaga
się uciekania w
odosobnione miejsce.
Jak zatem się
zachować? Gdy zbiera
nam się na kichanie,
musimy dyskretnie
odwrócić się plecami
do reszty osób,
próbując kichnąć na
boku. Nie powinniśmy
jednak oczekiwać od
nikogo słów „na

zdrowie” czy „sto lat”,
które choć niezwykle
popularnie stosowane,
są tak naprawdę
nietaktem, bo zwracają
uwagę na kichającego.
Jedyną rzeczą, jaką
możemy (choć nie
musimy) powiedzieć to
słowo „przepraszam”.
Dobre wychowanie
nakazuje nam, byśmy
jak najmniej zwracali
na kichanie uwagę i
wrócili do czynności,
którą nam przerwało. 

          KŁOPOTLIWY 
                       APSIK!

..
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 Kiedy siedzimy
przed ekranem
komputera lub
smartfona we
własnym domu,
pokoju wydaje się
nam, że nic nam nie
zagraża.
Nawiązujemy  nowe
znajomości, gramy w
gry, piszemy blogi,
dodajemy zdjęcia na
portale
społecznościowe,
ale czy tak jest? 
Niestety nie. To, co
trafiło do sieci, już
tam zostaje.
  Wydawać by się
mogło, że po
naciśnięciu „usuń”,
nasze fotografie i
komentarze
całkowicie znikają z
internetu. To
nieprawda! 

Wpisy, filmiki i zdjęcia
pozostają w niej na
zawsze i w każdej
chwili mogą stać się
pożywką dla hejterów.
Hejtowanie stało się
ostatnio plagą. Zdarza
się, że młodzież jest
szykanowana przez
rówieśników
pogardliwymi,
wulgarnymi
komentarzami „Ty
gruba krowo”, „Jesteś
obleśna i śmierdzisz”,
to tylko niektóre
przykłady hejtingu. 
Hejt przepełnia
Internet. 
Gdziekolwiek byśmy
nie weszli widzimy jak
ludzie dają upust
agresji bez żadnych
hamulców. Obelgi i

wyzwiska dotykają
niemal wszystkich,
którzy decydują się
publicznie pokazać
swój wizerunek. Już
nie tylko osoby znane
padają ofiarą hejtu.
„Skoro nawet Bóg nie
zadowolił wszystkich,
to w jaki sposób ja
mam to zrobić?”- to
słowa jednego z
najlepszych piłkarzy
świata, Cristiano
Ronaldo, który bardzo
często narażany jest
na fale krytyki. W
czasach, gdy
większość nastolatek
chce zostać
gwiazdami Hollywood,
nienawiść może
odebrać im pewność
siebie. Po wrzuceniu

na Facebooka  itp.
„sweet foci”,
dziewczęta liczą na
mnóstwo „lajków”.
Polubienia stały się dla
niektórych miarą
życiowej popularności,
im więcej, tym lepiej.
Wszystko jest pięknie,
dopóki nie pojawi się
pierwszy wulgarny i
szyderczy komentarz.
W pewnym sensie to
także wina osoby,
która wrzuciła
zdjęcie. Zapewne
większość z was
zadaje sobie pytanie
„to teraz, mamy nic
nie wrzucać do
sieci?”- to nie do
końca o to chodzi,
przede
wszystkim pomyśl 

dwa razy, zanim wrzucisz do sieci zdjęcie czy tekst. Psychologowie radzą też, by  nie odpowiadać
haftem na hejt. To spowoduje kolejne obraźliwe komentarze. Nie wszyscy niestety tak doskonale radzą
sobie z hejtami. Jak reagować, gdy widzimy, że ktoś pada ofiarą hejtingu? Bywa tak, że po prostu nie
mamy odwagi, aby komuś pomóc albo ktoś nie chce z nami rozmawiać. Jeżeli znacie taką osobę, nie
bójcie się poinformować jej rodziców. Dorosła osoba udzieli wsparcia i pomoże zablokować treści,
zgłosi nadużycia administratorowi serwisu albo policji. NIE BĄDŹCIE OBOJĘTNI!  Możecie nawet
uratować upokarzanemu nastolatkowi życie. Wirtualna agresja słowna ma znacznie poważniejsze
psychiczne konsekwencje dla osoby ośmieszanej od tej w „realu”. Co innego, gdy dziewczyna zerwie z
chłopakiem, mówiąc mu, że jest do niczego, a co innego, gdy poinformuje w sieci, że jest beznadziejny.
Kompromitacja w środowisku może doprowadzić do dramatu. Ofiary nienawiści rzadko mówią o tym
dorosłym. Młode osoby mogą także kontaktować się z Telefonem Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116
111. Przeciwstawiajmy się niewłaściwym zachowaniom w sieci. Nikt nie ma  prawa nas obrażać i
poniżać. Tak zapisano w Kodeksie Karnym i każdy ma tego przestrzegać. Za publiczne znieważanie
grozi karna grzywny, a nawet ograniczenie wolności. "Nie mam pojęcia, kim on był. Ukrywał się pod
nickiem" To tyko pozory. Nikt w sieci nie jest anonimowy. Tylko tak mu się wydaje, bo nie musi patrzeć
w oczy obrażanemu. W świecie realnym rzadko zdarza się, by ktoś użył tak upokarzających
argumentów, jak te, którymi obrzuca kogoś w świecie wirtualnym. Każdy administrator sieci jest w
stanie zdobyć adres IP urządzenia, z którego wysłano  wiadomość. To ułatwia odnalezienie sprawcy.
Jeżeli chcecie ukarać sprawcę, złóżcie na policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Na pewno
nikt nie zlekceważy Waszych problemów. Warto pamiętać, by zachować zapisy rozmów na czatach.
Maile warto zatrzymać w całości, nie zapominając o adresie nadawcy. To ułatwi pracę
funkcjonariuszom. Przyjrzyjmy się jeszcze osobom, które nakręcają w sieci falę hejtu. Okazuje się, że
na co dzień w ich zachowaniu nie ma nic szczególnego. Otóż hejterzy mają poważne problemy sami
ze sobą. Czują się mało ważni, nieakceptowani, zaniedbani przez rodziców, osamotnieni, doświadczają
przemocy słownej albo fizycznej. Hejting jest sposobem zwrócenia na siebie uwagi i pokazania
„siły”. Chcą komuś dopiec, żeby poczuł się gorszy, słabszy, bezbronny. Doskonale znają swoje ofiary,
tych, którym coś się udało, mają zainteresowania, sukcesy, żyją z pasją.

 Mamy
nadzieję, że
daliśmy wam
materiał do
przemyśleń i
nie przyjdzie do
głowy
obrażanie
innych.
Będziecie też
wiedzieli jak
reagować w
obronie
obrażanego. 

Zero akceptacji dla
obraźliwych,
wulgarnych treści! 
 Z kolei jeżeli masz
problem z oderwaniem
się od internetu,
telefonu czy tabletu i
chcesz pozostać
anonimowy zasięgnij
porady pod numerem
tel. zaufania 801 889
880 lub wejdź na stronę
http:/www.uzaleznieniabehawioralne.pl/poradnia-
online/.  

 ZASTANÓW SIĘ DWA
RAZY, ZANIM
WRZUCISZ DO SIECI
ZDJĘCIE LUB WPIS
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	JAK SPĘDZILIŚMY FERIE?
	DZIENNIKARZ TO  NAJFAJNIEJSZY ZAWÓD                          NA ŚWIECIE
	Ferie zimowe to czas, na który czekaliśmy z utęsknieniem. Najważniejsze, żeby wypocząć od szkoły. Przysłaliście do nas trochę zdjęć obrazujących jak zabijaliście wolny czas.
	Większość spędziła ferie aktywnie na świeżym powietrzu, z przyjaciółmi czy rodziną. Kilka osób pojechało w góry, by pojeździć na nartach. Inni rozwijali swoje zainteresowania i pasje, czytali książki, oglądali filmy,
	grali na konsoli i w plaszówki.  Kamil z IIa był w Norwegii, gdzie zwiedził muzeum techniki i zobaczył skocznię narciarską Holmenkollbakken.  Część pojechała do babci lub cioci. Uczniowie korzystali z basenu i lodowisk.

	SŁOWA PRAWDY o    UZALEŻNIENIACH w KLIMACIE                                                  BLUES
	wydarzenie profilaktyczno –  artystyczne w gimnazjum
	Od ilu lat zajmuje się pan dziennikarstwem? - Od 5 lat pracuję w redakcji Gazety Lidzbarskiej, ale od dziecka wiedziałem, co będę robił. Zawsze byłem wścibski i lubiłem wiedzieć, co się dzieje.  Czy był moment w pana życiu, w którym chciał pan zrezygnować ze swojej pracy? - Tak, przez masę hejtów. Rzeczy, które ludzie wypisują pod artykułami w internetowej Gazecie Lidzbarskiej są straszne. Nadzorując stronę gazety, codziennie spotykam się z falą nienawiści i to chyba jest najgorsze w tej pracy zaraz za niskimi zarobkami.  Dziennikarz musi być dyspozycyjny przez cały tydzień?  - Tak. Możemy sobie wyjść w trakcie pracy, ale cały tydzień musimy być w gotowości. Nigdy nie wiadomo, gdzie coś się wydarzy.  Woli pan pisać artykuły z imprez typu dni Lidzbarka Warmińskiego czy ciekawsze są dla pana artykuły np. o wypadkach?  - Wiadomo, że z koncertów. Nikt nie chce patrzeć na krzywdę innych ludzi. Oglądanie każdego wypadku, robienie zdjęć i opisywanie tego to okropny cios. Skąd dowiadujecie się o wypadkach? - Współpracujemy z tutejszą policją. Dają nam sygnał, że coś się dzieje, a ktoś z naszej redakcji jedzie na miejsce. Pamięta pan wywiad, który najbardziej pana zaciekawił?  - Tak... Wywiad z policjantem, który uratował starszego mężczyznę z płonącego domu. Policjanci także odczuwają strach jak ludzie - są ludźmi. Nie są robotami, które w głowie mają wgrane, co powinny robić. Mężczyzna, z którym rozmawiałem działał pod wpływem chwili. Czuł strach, ale wiedział, że poszkodowany boi się bardziej.  Ma pan jakieś inne zainteresowania oprócz pisania.  - Oczywiście. Uwielbiam walić w bębny. Gram w zespole Pulse Generation, który się właśnie rozwija.  Pod natłokiem tak wielu obowiązków znajduje pan czas dla rodziny?  - Znajduję, ale mało. Nie da się pogodzić tego wszystkiego i niestety nie zawsze mam czas, żeby chociażby pobawić się z córeczką.  To chyba na tyle. Bardzo miło było nam pana poznać. Dziękujemy za poświęcony nam czas.  - To ja dziękuję. Liczę na to, że zostaniecie dziennikarkami, bo z tego co widzę nieźle wam idzie. Mam nadzieję, że do zobaczenia w redakcji.

	CZUJ, CZUJ, CZUWAJ!
	15 DRUŻYNA ZAPRASZA DO HARCERSTWA

	TRZEBA SIĘ UCZYĆ!  SAMA MOTYWACJA  TO ZA MAŁO!                   próbne w trzecich
	Jednolite mundury, chusty na szyjach, a na głowach berety lub rogatywki. Wszystko to w różnych wzorach i kolorach. 10.02 do szkoły podstawowej przyjechali harcerze z Hufca ZHP Orneta. Zachęcali do wstąpienia w ich szeregi. Na korytarzu szkolnym stanął mini-biwak, można było się wspólnie z harcerzami pobawić i pośpiewać.
	Chcesz nauczyć się czegoś pożytecznego? Znaleźć alternatywę na wolny czas? Nie zastanawiaj się – przyjdź na pierwszą zbiórkę. 15 Drużyna Wielopoziomowa IRMIS zaprasza uczniów na pierwszą zbiórkę, dnia 18.02 o godz. 12.00 w szkole w Kiwitach!
	To może być przygoda na wiele lat, a nawet na całe życie!
	SIEDMIU WSPANIAŁYCH w  GIMNAZJUM

	SAVOIR -VIVRE DLA ZAKOCHANYCH
	I NIE TYLKO
	Właśnie zaczął się drugi semestr. Mamy czyste konta w dzienniku, więc zakasujmy rękawy i bierzmy się do nauki!    W pierwszym semestrze siedmioro uczniów osiągnęło średnią ocen powyżej 4,75. Mogą się tym poszczycić:   1.  Aleksandra Wojtkielewicz (IIa)- 5,64 2.  Julia Kawalir (IIa) - 5,50 3.  Zuzanna Januszewska (IIa) -5,14   4.  Mikołaj Kozłowski (IIIa)- 5,13 5.  Oliwia Wojciekian (IIa) - 5,07  6.  Karolina Czepil (IIIb)- 5,00  7.  Zuzanna Białkowska (IIa)- 4,93     Za taką średnią stoi na pewno ich ciężka praca. Na koniec roku pewnie dołączą do nich ci, którym teraz niewiele zabrakło do sukcesu. Działajcie, wszak jak to mówią: pociąg na samym gwizdku nie pojedzie. Pokażcie na co was stać! Gratulujemy wzorowym!
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