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NUMER WALENTYNKOWY
Z okazji zbliżających się walentynek redakcja Gimnazjalisty
przygotowała dla Was wiele ciekawych artykułów, których celem
jest, abyście przy ich pomocy jak najlepiej przygotowali się do
tego wyjątkowego dnia. Znajdziecie tu różne porady, m.in.: jakie
prezenty możecie ofiarować swojej drugiej połówce, jak ubrać się
na walentynkowe spotkanie, a także co możecie przygotować na
wyjątkowy posiłek. Nie zabrakło również stałych działów, takich
jak Krótko i na temat czy Co warto przeczytać?  oraz krzyżówki
i opowiadania. 

Jeżeli część z Was zastanawia się, o co tyle krzyku, to nie
martwcie się - zaraz postaramy się Wam to wyjaśnić.
Walentynki to święto zakochanych przypadające 14 lutego.
A skąd wzięła się nazwa? Ten dzień to również imieniny św.
Walentego. Co wspólnego mają te dwa fakty? Otóż św. Walenty
był żyjącym na przełomie II i III wieku biskupem, który sprzeciwił
się okrutnemu zarządzeniu cesarza Klaudiusza II Gotyckiego,
który to zabronił młodym mężczyznom wchodzić w związki
małżeńskie w wieku od 18 do 37 lat pod pretekstem tego, że
najlepszymi żołnierzami są legioniści bez rodzin. Jak można się
domyślić, zakaz ten łamany był przez biskupa Walentego, który
błogosławił śluby młodych legionistów, za co został wtrącony do
więzienia. Podobno tam Walenty zakochał się w niewidomej córce
swojego strażnika. Legenda mówi, że jego narzeczona pod
wpływem tej miłości odzyskała wzrok. Gdy o tym dowiedział się
cesarz, kazał zabić Walentego. Dzień przed egzekucją Walenty
napisał list do swojej ukochanej, który podpisał: Od Twojego
Walentego.

Miłosne wyznanie świętego Walentego stało się (oczywiście wiele
lat później) motorem do wysyłania sobie anonimowych kartek
o romantycznej treści, podpisywanych często jak pierwowzór: Od
Walentego lub Od Walentynki . Mimo że nie w każdej kulturze
walentynki mają swoje korzenie w postaci katolickiego świętego,
to jednak w Polsce przyjęła się historia bohaterskiego biskupa i to
właśnie jego działania i przykład motywują młodych do
wyznawania miłości swojej drugiej połówce, poprzez nie tylko
kartki (a jakże, bądźmy pomysłowi!), ale także różnorakie
upominki m.in. pluszowe misie czy kwiaty. Pary, będące na
zaawansowanym etapie swojego związku, udają się na
romantyczne kolacje przy świecach czy seanse filmowe. Opcji
wiele, ale jeden efekt – miło spędzony czas z drugą połówką.

Romantyczny zachód słońca

Trochę łakoci dla walentynki

Kącik walentynkowy

WW
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KRÓTKO I NA TEMAT

Dnia 14 grudnia w Lublinie odbył
się Koncert Pieśni Niepokornej,

gdzie uzdolnieni uczniowie
zaprezentowali patriotyczne

utwory nawiązujące do wydarzeń
z 13 grudnia 1981 r. Nasze
gimnazjum reprezentowała
Dominika Małyska, która

przepięknie zaśpiewała Pieśń
Kronika Marka Grechuty.

W Dwójce nie mogło zabraknąć
także jasełek, które wystawione
22 grudnia pod opieką pani Anety
Głębockiej-Wysok, były wstępem
do późniejszych wigilii klasowych.

Na zakończenie inscenizacji
społeczność szkolna miała okazję

do wspólnego śpiewania kolęd.

Przed świętami wolontariusze 
z Gimnazjum nr 2 współpracowali

podczas przedświątecznych
zbiórek żywności 

w supermarketach oraz
zorganizowali pomoc dla

koleżanek i kolegów, co świadczy
o ich wielkich sercach.

Akcentu świątecznego nie mogło
zabraknąć w SU „Karmelka”,

która zorganizowała swoją wigilię
21 grudnia. Wśród gości znalazł
się prezes SPOŁEM Lubartów,

przedstawicielka Rady Rodziców
oraz Dyrektor naszej szkoły, a na

stołach zagościły tradycyjne,
świąteczne potrawy.

Z dumą zawiadamiamy, że trzy
nasze uczennice, Katarzyna

Klasura z kl. IIb oraz Dominika
Małyska i Wiktoria Pacek 

z kl. IIIb zakwalifikowały się do 
III etapu Ogólnopolskiego

Konkursu Historycznego Losy
żołnierza i dzieje oręża polskiego.

Gratulujemy!

PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA,
czyli co najlepiej pasuje do walentynkowej kolacji

"Przez żołądek do serca" to znany frazeologizm, który oznacza, że ktoś
p o zjedzeniu czyjejś potrawy zakochał się w tej osobie, która to danie
przyrządziła. Ale w tym numerze nie będziemy przecież mówić
o frazeologizmach... Podpowiem Wam, co możecie przygotować dla
ukochanej osoby w ten wyjątkowy dzień. Jeśli na co dzień nie macie zbyt
dużo czasu na przygotowanie kolacji lub deseru to walentynki są idealnym
świętem na takie niespodzianki, można przygotować wiele pyszności, ale
ja skupię się dzisiaj na słodkościach.

Czekoladowe naleśniki
z kremem i musem

Zwykłe naleśniki to pryszcz, ale
naleśniki czekoladowe z kremem
czekoladowym i musem
malinowym to już poważne danie.
Ciasto naleśnikowe (prawie) każdy
zrobić potrafi, jednak dla
przypomnienia podamy ich
składniki, które trzeba zmieszać
razem na jednolitą masę. Oto one:
230 g mąki pszennej, szczypta soli,
3,5 łyżki cukru, 4 duże jajka, 630 ml
mleka, dla chętnych 60 g
roztopionego masła oraz, aby
uzyskać ciemny kolor, 3,5 łyżki
gorzkiego kakao. Cała magia tego
jakże apetycznie wyglądającego
dania tkwi w nadzieniu i polewie. By
przyrządz ić krem czekoladowy
należy zagotować w rondelku 200
ml śmietanki 30%, odstawić z ognia
i dodać do niej 200 g czekolady
deserowej, następnie zostawić na
5 minut bez mieszania, a później
wymieszać. 
Mus malinowy składa się z 450 g
malin, 4 łyżek cukru pudru, 2 łyżek
cukru wanilinowego i 1 łyżeczki
startej skórki z pomarańczy, co po
zmiksowaniu malin i odcedzeniu ich
pestek, należy razem wymieszać.
Poza tym naleśniki można
dodatkowo posypać cukrem
pudrem i pięknie udekorować bitą
śmietaną.

Smacznego!
Wiktoria Waśkowicz

Babeczki
Składniki

1 łyżeczka cukru waniliowego
2 szkl. mąki
2 łyżeczki proszku do pieczenia
½ szkl. cukru
2 jajka
1 szkl. mleka
1/3 szkl. oleju

Sposób przygotowania
Przygotować 2 miski, do jednej dać
mokre składniki, do drugiej suche.
Następnie wystarczy wszystkie
produkty wymieszać razem. Piec w
temperaturze 180ºC przez 20-25
minut. Na koniec można
udekorować babeczki jak tylko
chcemy. My polecamy masę
śmietankową oraz serduszkową
posypkę.

Jeszcze chwilka i będą gotowe

Wyglądają pysznie, prawda?
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W dniu 15 stycznia odbyło się
uroczyste rozstrzygnięcie
konkursu pod hasłem: Co

powinno się zmienić w Twojej
szkole, rodzinie, otoczeniu, by

poprawić relacje między ludźmi?
Poznaliśmy piątkę laureatów:
Natana Marciniaka, Mateusza

Snopkowskiego, Jagodę Dziubę,
Beatę Popowską i Gabrielę

Wojtaś. Zwycięskie prace pojadą
do Warszawy. Gratulujemy!

Dnia 19 stycznia w naszym
gimnazjum odbyło się spotkanie 

z miłośnikami filatelistyki, 
w którym brali udział uczniowie

klas Ia i Ic.

Gratulujemy klasie IIIa, która
wygrała mistrzostwa szkoły 
w piłce siatkowej! W finale

pokonała klasę IIIc, kończąc
mecz wynikiem 3:1.

Drużynowe Mistrzostwa Powiatu
w tenisie stołowym dziewcząt

i chłopców zakończyły się dla G2
III miejscem drużyny męskiej

i V miejscem drużyny żeńskiej.

W dniu 28 stycznia na łączniku
szkolnym każdy mógł skorzystać

z oferty stoiska Strefa witamin
zorganizowanego przez

uczennice klas IIIb i IIIa. Nie
zabrakło świeżo wyciskanych
soków oraz owoców i warzyw.

Od 15 do 17 stycznia
Dwójkowicze śledzili los polskiej

drużyny podczas Mistrzostw
Europy w Piłce Ręcznej

Mężczyzn, spotykając się na
organizowanych przez Samorząd

Uczniowski Strefach Kibica. 
Mimo że nie wszystkie mecze

zakończyły się sukcesem,
gimnazjaliści świetnie się bawili.

CO WARTO PRZECZYTAĆ?

Prezentujemy walentynkowe propozycje książkowe Kariny Zapory.

Papierowe miasta John Green
Quentin Jacobsen – dla przyjaciół
Q – ma osiemnaście lat i od
zawsze jest zakochany
w zbuntowanej Margo Roth
Spiegelman. W dzieciństwie
przeżyli razem coś niesamowitego,
teraz chodzą do tego samego
liceum. Pewnego wieczoru
w przewidywalne, nudne życie
chłopaka wkracza Margo w stroju
ninja i wciąga go w niezły bałagan.
Po czym znika. Quentin wyrusza
na poszukiwanie dziewczyny, która
go fascynuje, idąc tropem
skomplikowanych wskazówek,
jakie zostawiła tylko dla niego.

Alchemik  Paulo Coelho
Ta książka każe marzyć, podążać
za własnym powołaniem,
podejmować ryzyko, pójść w świat
i wrócić wystarczająco śmiałym, by
stawić czoło wszelkim
przeszkodom. Ta baśniowo-
alegoryczna opowieść o wędrówce
pasterza jest tłem do medytacji nad
tym, jak ominąć życiowe pułapki,
by dotrzeć do samego siebie.
Alchemik  Paula Coelho to tajemna
wiedza o prawdzie i jej dwu
obliczach. Światowy rozgłos
książki jest oczywisty, gdyż lektura
książki przemienia w złoto nawet
najbardziej zaśniedziałe sprężyny
ludzkich marzeń.

Imieniny
Małgorzata Musierowicz

Akcja książki rozpoczyna się 14
lutego, a jej główną bohaterką jest
Róża Pyziak, prosta dziewczyna,
która nieoczekiwanie zyskuje wielu
adoratorów. Powodzenia wśród płci
przeciwnej zazdrości jej młodsza
siostra Laura. Jednak serce Róży
wkrótce zaczyna bić do kogoś
nieoczekiwanego. Wśród
miłosnych perypetii, odnaleźć
można także historię innych
członków rodziny młodych
dziewczyn, przepełnione ciepłem
domowego ogniska oraz wieloma
mądrościami życiowymi.

House of cards  Michael Dobbs
Kto rozdaje karty na najwyższych
szczeblach władzy? Opowieść-
fenomen, która zachwyciła miliony
widzów i czytelników na całym
świecie. Człowieka motywuje nie
szacunek, lecz strach. To na nim
buduje się imperia i za jego sprawą
wszczyna rewolucje. W tym tkwi
sekret wielkich ludzi. Kiedy ktoś się
ciebie boi, zniszczysz go,
zmiażdżysz, a w efekcie on
zawsze obdarzy cię szacunkiem.
Prymitywny strach jest upajający,
wszechogarniający, wyzwalający.
Zawsze silniejszy od szacunku.
Więcej ciekawych lektur? Polecam:
Peter Boxall 1001 książek, które
musisz przeczytać
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Dnia 2 lutego odbył się I Powiatowy Konkurs Wiedzy 

o Unii Europejskiej „Europa i my”, którego
organizatorem było nasze gimnazjum. Miło nam

poinformować, że na podium stanęło dwóch uczniów
G2 – Wiktoria Pacek, zdobywczyni I miejsca oraz
Paweł Woźniak, który uplasował się na miejscu III.

Gratulujemy!

Dnia 4 lutego odbyła się dyskoteka karnawałowa
zorganizowana przez Samorząd Uczniowski.
Uczniowie naszego gimnazjum bawili się przy

dźwiękach przebojów ostatnich miesięcy.

Tegoroczny tłusty czwartek nie mógł obejść się bez
konkursu Pączkożerca 2016, zorganizowanego

przez SU „Karmelka”. Tytuł pierwszego Pączkożercy
przypadł panu dyrektorowi Sławomirowi Zdunkowi,
natomiast wśród uczniów najszybszy okazał się

Łukasz Kubera z kl. IIa. Gratulujemy apetytu 
i szybkości w pochłanianiu słodkości!

Karolina Borówka

WARSZTATY RADIOWE
W tłusty czwartek jedenaścioro gimnazjalistów
zaangażowanych w działanie koła redakcyjnego
i medialnego, wyruszyło do Instytutu Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej KUL, aby tam wziąć udział
w warsztatach radiowych zorganizowanych specjalnie
dla nas przez panią doktor Anetę Wójciszyn-Wasil –
wykładowcę tejże uczelni, która razem
z sympatycznym panem Bartkiem wprowadziła nas
w tajniki fal radiowych i dźwięku. Pierwszym
zadaniem, jakie musieliśmy wykonać, było
wypowiedzenie dostosowanej do każdej osoby
odpowiedniej formułki. Ale nie była to zwykła
prezentacja swojej osoby, bowiem kwestie te były
rejestrowane przez... mikrofon studyjny. Było to nie
lada przeżycie, zwłaszcza, że większość nie słyszała
dotychczas swojego prawdziwego głosu, który na
odsłuchu brzmiał zupełnie jak nie nasz. Następnie
każdy z gimnazjalistów zamienił się w dziennikarza
prasowego. Do tego celu wyposażono nas w specjalne
mikrofony podłączone do rejestratora dźwięków. Na
koniec tej części warsztatów odbyła się… konferencja
prasowa pani Ewy Abramek (nieoczekiwana przez nią
samą!), podczas której mieliśmy okazję dowiedzieć się
co nieco o pracy nauczyciela bibliotekarza. Nagle
w rękach pani Anety znalazł się mikrofon Radia Lublin
(jest ona także dziennikarką tej rozgłośni), która
poprosiła nas o udzielenie, teraz już poważnego,
wywiadu dla siebie (można go posłuchać na antenie
Radia Lublin 13 lutego, po godzinie 15). Na tym
zakończyły się warsztaty w budynku KULu, ale nie
wycieczka, gdyż następnie udaliśmy się do
McDonald's, bowiem gdzieś trzeba było odrobić
stracone podczas ciężkiej pracy kalorie. Zabawnie,
interesująco i pysznie, tak jak na prawie każdej
z wycieczek.                                      Karolina Borówka

PIOSENKI WALENTYNKOWE

W bieżącym wydaniu Gimnazjalisty  chciałyśmy
podrzucić Wam kilka walentynkowych piosenek, do
których możecie potańczyć lub poprzytulać się do

swojej drugiej połówki podczas romantycznego
wieczoru. Walentynki są do tego najlepszą okazją.

A tutaj macie obiecane piosenki.
„I will always love you” – Whitney Houston

„Hartbeat Song” – Kelly Clarkson
„You Belong With Me” – Taylor Swift

„Over and Over Again” – Nathan Sykes
„Love me like you do” – Ellie Goulding

„Miłość rośnie wokół nas” – z filmu „Król lew”
„Zawsze tam, gdzie ty” – Lady Pank

„You’re The one that I want” – piosenka z „Grease”
„A thousand years” – Christina Perri

„Jar of Hearts” – Christina Perri
„Weak heart” – Zara Larsson

„Carry you home” – Zara Larsson
„Time of my Life” – piosenka z „Dirty Dancing”

„How Deep Is Your Love” – Bee Gees
„We Found Love” – Rihanna & Calvin Harris

„Silly Love Songs” – Wings
„I Can't Stop Loving You” – Ray Charles

„Endless Love” – Diana Ross & Lionel Richie
Ola Lato i Ania Aftyka I po warsztatach...
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Romantyczny spacer
T e n zestaw jest alternatywą dla
dziewczyn, których czerwień nie
jest ulubionym kolorem. Postawcie
na dodatki w odcieniu czerwieni.
W tym przypadku burgund. Do
białej sukienki dobrałam biżuterię
w kolorach złota, burgundu i srebra,
a do tego burgundowe sandały na
obcasie. Specjalnym dodatkiem do
kreacji jest futrzana kopertówka
albo z motywem buźki dającej
całusa. Obie opcje dodadzą
słodyczy i klimatu kreacji.

Randka na świeżym powietrzu
D o czerwonej sukienki pasują
szpilki z dziurkowaniem w tym
samym kolorze oraz biżuteria
w kolorach złota, pudrowego różu
oraz srebra. W tym zwiewnym
i delikatnym stroju można
przetańczyć cały dzień i noc ze
swoim księciem z bajki. Kreacja
będzie odpowiednia również na
randkę na świeżym powietrzu czy
w restauracji.

Karina ZaporaStrój na romantyczny spacer

Kreacja na tańce

Strój na romantyczną kolację

Strój na wyjście do teatru

TOP 5
stylizacji walentynkowych dla pań

Walentynki to święto zakochanych. W tym dniu cały świat zostaje
ozdobiony serduszkami, amorkami ze strzałami, a przede wszystkim
czerwienią. Bowiem kolor ten od wieków jest symbolem walentynek. Ten
zwyczaj dotyczy również walentynkowych strojów. Oto TOP 5 kreacji na
walentynki dla pań.

Kreacja na wyjście do galerii

Romantyczna kolacja
Ten zestaw to połączenie klasyki
ze współczesnością. Do czerwonej
sukienki z zakładanym dekoltem
dobrałam perłową biżuterię, a do
tego skórzane baleriny na obcasie.
Perły i baleriny dodają zestawowi
ponadczasowego szyku, a dekolt
tworzy kontrast i czyni kreację
bardzo oryginalną. Strój doskonały
na romantyczną kolację.

Wyjście do galerii sztuki
W tym zestawie postawiłam na
czerwoną sukienkę z długimi
rękawami i falbaną u dołu. Do tego
biżuteria w kolorze złota
i pudrowego różu oraz pudrowo-
różowe szpilki lub baleriny. Kreacja
idealna na wyjście do galerii sztuki
czy nastrojowy koncert. Będzie się
idealnie prezentować wraz
z elegancką fryzurą
i podkreślającym oczy, delikatnym
pastelowym makijażem.

Wyjście do teatru
W tym zestawie postawiłam na
współczesną elegancję. Czerwoną
sukienkę z głębszym dekoltem
doskonale dopełni biżuteria
w kolorach pudrowego różu i złota.
Naszyjnik i pierścionki idealnie
pasują do pięknej, szykownej
i zakochanej dziewczyny. Całość
dopełnia torebka na ramię i szpilki
lub piękne baleriny z oryginalną
aplikacją. Ten zestaw pasuje na
wyjście do teatru, opery czy na
elegancką kolację.
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W pewnym gimnazjum była uczennica, która bardzo
polubiła starszego kolegę. Niestety była nieśmiała
i nie odważyła się do niego zagadać, żeby go poznać.
Była smutna z tego powodu, ponieważ czuła, że to
nie tylko lubienie, ale coś więcej… Mówiła o nim
same dobre rzeczy.
Chłopak był przystojny i miły, więc na pewno by jej
nie wyśmiał, ale dziewczyna myślała, że „kolega” jest
jeszcze dziecinny i będzie się z niej śmiać. Zabrakło
jej wiary w siebie i w swój urok osobisty. Przez to
cierpiała jeszcze bardziej… Marzyła, żeby z nim
porozmawiać, pośmiać się, zakolegować, ale była
przekonana, że to tylko marzenia.
Koleżanki, które wiedziały o jej zauroczeniu, starały
się zrobić wszystko, aby poczuła się lepiej, niestety
bez skutku. Zawsze pozostawała nadzieja. Przez
kilka kolejnych tygodni uważnie obserwowała

chłopaka, chciała się o nim coraz więcej dowiedzieć,
ale nie było to takie proste. Bardzo starała mu się
przypodobać, lecz on nie zwracał na nią uwagi. Mimo
tego starała się walczyć o niego, bo bardzo jej na nim
zależało.
Pewnego dnia, gdy szła do szkoły, zauważyła go, jak
stał sam na zakręcie. Poczuła, że nie ma co się
martwić i postanowiła zagadać. Okazało się to
wspaniałym pomysłem. Chłopak od razu ją polubił.
Zakolegowali się. Spędzali ze sobą coraz więcej
czasu. Po kilku miesiącach zaprzyjaźnili się - byli
wręcz nierozłączni, zależało im na sobie. Bali się
wyznać sobie uczucia, ponieważ obawiali się
odrzucenia. Chłopak nie wytrzymał, wyznał jej, co do
niej czuje. Dziewczyna w sekundę stała się
najszczęśliwszą osobą na Ziemi. Bardzo się kochali
i nikt, i nic im w tym nie przeszkadzało. Wszyscy ich
znajomi zaakceptowali ich związek. Na walentynki
chłopak zrobił jej najpiękniejszy prezent - napisał dla
niej piosenkę, wziął gitarę i zagrał ją dla niej.
Ta historia uczy nas, że jeśli coś szczególnego do
kogoś czujesz, nie ukrywaj tego. Powiedz tej osobie,
że zależy ci na niej. I pamiętaj, że to nie twoja wina,
gdy coś do kogoś czujesz… Nad uczuciami się nie
panuje!

Ciąg dalszy nie nastąpi...

MIŁOŚĆ ROŚNIE WOKÓŁ NAS

Tym razem prezentujemy specjalne opowiadanie Oli
Lato. Jak sama zapewnia, historia przedstawiona
poniżej jest fikcją literacką. Niesie jednak za sobą
ważne przesłanie, nad którym warto się zastanowić.
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KRZYŻÓWKA
WALENTYNKOWA

1. Święty, patron obłąkanych,
epileptyków i zakochanych.
2. Rzymski bóg miłości.
3. W jakim miesiącu obchodzimy
dzień zakochanych.
4. Symbol walentynek.
5. Umawiamy się na nią
z ukochanym/ukochaną.
6. Epoka w której tworzył
Mickiewicz
7. Inaczej Amor z łukiem
i strzałami.
8. Zakochani są w siódmym…
9. Słowo, którym wyznajemy
miłość.
10. Pęk kwiatów, np. róż.


