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WAKACJE
To już ostatni numer Gimnazjalisty w tym roku szkolnym. Przed
nami... wakacje!!! Czas wolny od rana do wieczora, leniuchowanie
przez cały dzień. Jak jednak nie zmarnować letniej laby? To
podpowiemy Wam właśnie w tym numerze. Oprócz tego
znajdziecie w nim pomysły na ochłodę w upalne dni, letnie hity
muzyczne czy relacje z odwiedzin studentów z AIESECu. 
Jak wiadomo zbliżające się zakończenie roku to również moment
finalny etapu edukacji na szczeblu gimnazjum przez trzecią część
uczniów naszej szkoły. To właśnie oni, weterani szkolnych walk
o oceny i punkty za zachowanie, którzy niemało już w swoim
życiu przeszli, pragną pozostawić po sobie jeszcze jeden znak.
W tym numerze znajdziecie rady od trzecioklasistów, jakie na
zakończenie chcą Wam podarować, abyście już z większym
doświadczeniem wkroczyli w mury szkoły w nowym roku
szkolnym. Trzecioklasiści nie poskąpili swojej twórczości także
nauczycielom. Co chcieli przekazać na zakończenie wspólnej
pracy wychowawcom i ich kolegom po fachu? Tego można się
dowiedzieć zaglądając na kolejne strony.

WE ARE THE
CHAMPIONS!

Nie, nie przesadzamy. No może tylko
troszeczkę. We are the champions na
drugim miejscu. I mamy tablet. A jak
i gdzie to zyskaliśmy? Wszystko dzięki
konkursom organizowanym przez
platformę Junior Media. Zadanie, dzięki
któremu zdobyliśmy ten zaszczytny tytuł,
polegało na stworzeniu infografiki (tabelki
i wykresy przeplatane tekstem). Nasza
dotyczyła przyszłości trzecioklasistów.
Opracowane dane przeniosłyśmy do
specjalnego internetowego programu
infogr.am, przy którego pomocy
zamieniłyśmy nieciekawe liczby na
kolorowe i interesujące wykresy. Efekty
naszej pracy możecie zobaczyć na stronie
Junior Media z wynikami Wyzwania#4.

Letnie szaleństwa

Wakacje tuż, tuż...

Nasza gazetkowa drużyna prawie w komplecie

GM2

GM2

GM2
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KOCHANI BELFROWIE!

Drodzy nauczyciele, poszukiwacze naszych sumień!
Drodzy nauczyciele, niestrudzeni tłumacze z polskiego
na nasze! Drodzy nauczyciele, nieposkromieni
poszerzacze uczniowskiej wyobraźni! My, Wasi
uczniowie, nieustannie przemykający przez Waszą
podświadomość, chcielibyśmy podziękować Wam za
wszelkie trudy związane z wyżej wymienionymi
czynnościami i nie tylko. 
To między innymi dzięki Wam, po trzech latach nauki
w gimnazjum, są z nas ludzie nadający się do
funkcjonowania w społeczeństwie. Nie miejcie nam za
złe naszych niektórych wybryków i grymasów
(dojrzewanie, hormony, zmiany nastroju i te sprawy),
choć oczywiście serdecznie za nie przepraszamy.
Mamy nadzieję, że nie macie do nas urazy i że
rozstaniemy się w pokojowych nastrojach. Mimo że
odchodzimy już z tej szkoły, by dalej poszerzać naszą
wiedzę, to wiedzcie, że będziemy o Was pamiętać
(a może nawet czasem Was odwiedzimy). Wy również
o nas nie zapominajcie. Mamy nadzieję, że życzycie
nam sukcesów w przyszłym życiu, za które z góry
dziękujemy i odwzajemniamy życzenia.

Uczniowie klas III

RADY TRZECIOKLASISTÓW

Przemijanie to nieunikniona kolej rzeczy. Z roku na rok
jesteśmy coraz starsi, mądrzejsi. Każdy z nas,
uczniów, jest już jedną nogą w wyższej klasie. Ci
najstarsi, którzy chwilowo mają najwięcej
doświadczenia dotyczącego obcowania ze szkolnym
światem, odchodzą ze szkoły. Chcą jednak
pozostawić Wam, Drodzy Pierwszo- i Drugoklasiści,
kilka rad dotyczących miłych i kulturalnych relacji
nauczyciel – uczeń. Oto one:
– mów nauczycielowi „Dzień dobry” (to magiczne
słowo uruchamia nauczycielskie mięśnie
odpowiedzialne za przyjazny uśmiech),
– bądź aktywny na lekcjach (wtedy każdy patrzy na
Ciebie bardziej przychylnie... w różnych sytuacjach),
– od czasu do czasu mów nauczycielowi miłe rzeczy,
nawet błahe (ale oczywiście zgodne z prawdą), to
naprawdę poprawia atmosferę,
– nie bądź nachalny i nie uważaj, że wszystko Ci się
należy (nauczyciele tego nie znoszą),
– nie traktuj nauczyciela jak potencjalnego wroga
(nawet, jeżeli na początku tak wygląda), każdy z nas
był przecież kiedyś dzieckiem.

Redakcja

DRODZY CZYTELNICY!

To już ostatni numer Gimnazjalisty
w tym roku i ostatni numer
z udziałem moim i moich
redakcyjnych rówieśniczek. No
właśnie, ostatni numer, do tego
trzynasty! Pechowy czy
szczęśliwy? Mam nadzieję, że
tegoroczne efekty naszej pracy
podobały się Wam, a każdy
z numerów był dla Was źródłem
rad, rozrywki i inspiracji.
W przyszłym roku już nas tu nie
będzie. Cieszę się, że mogłam
chodzić do tej szkoły. Te trzy lata
minęły bardzo szybko i były
wypełnione wieloma wyjątkowymi
chwilami, które na długo pozostaną
w mojej pamięci. Mimo, że od
przyszłego roku będziemy chodziły
już do liceum, to zapewne Was
odwiedzimy (ku uciesze jednych,
a zgrozie drugich).

Ale na razie mamy wakacje, trzeba
odpocząć po tych dziesięciu
miesiącach wytężonej pracy
umysłowej. Tak więc w imieniu
redakcji chciałabym życzyć Wam
przede wszystkim odpoczynku od
codziennych obowiązków, fajnych
wspomnień z letnich wycieczek
i nowych znajomości. A na
przyszły rok szkolny dużo
wytrwałości w dążeniu do
postawionych sobie celów, bo jak
wiadomo dla chcącego nie ma nic
trudnego.   Karolina (red. naczelna)

Herosi z klasy III

Wycieczka do Okuninki

Wspólny odpoczynekGM2

GM2

GM2
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KULINARNE SPOSOBY NA LETNIĄ OCHŁODĘ

Już niedługo zaczną się wakacje. Wraz z nimi nadejdą upały. Jak je
przetrwać? Najlepsze na ten czas są napoje lub wodniste potrawy, które
ochłodzą nasz organizm. Przedstawiam Wam kilka przepisów na
ochłodę.                                                                Wiktoria Waśkowicz

SORBET ARBUZOWY
Z połówki arbuza wydrążamy miąższ ze środka. W miarę możliwości
należy pousuwać pestki. Rozdrobnić arbuza widelcem lub jeśli ktoś woli,
można go zmiksować. Cukier puder zalewamy 2 łyżkami gorącej wody
i mieszamy. Po wymieszaniu zalewamy tym arbuza i mieszamy.
Wkładamy do zamrażalnika na 3-4 godziny, co pół godziny mieszamy.
Przekładamy do pucharków i dekorujemy listkami mięty.

KRÓTKO I NA TEMAT

Redaktorka naczelna naszej
gazetki – Karolina Borówka

zajęła IV miejsce w powiatowym
konkursie „Mistrz Fizyki”

organizowanym przez nasze
gimnazjum.

Nasze gimnazjum otrzymało
dyplom i tytuł „Bezpieczna
Szkoła” w Ogólnopolskim

Programie „Bezpieczna szkoła –
bezpieczny uczeń 2015/2016”.
Koordynatorem programu była

pani psycholog Joanna Pilarczyk.

Karolina Borówka i Wiktoria
Pacek (IIIb) odebrały nagrody za

tytuł laureata w kuratoryjnych
konkursach przedmiotowych.
Natomiast tytuł laureata etapu

wojewódzkiego konkursu
historycznego „Losy żołnierza...”
otrzymały Katarzyna Klasura
(IIb) i Dominika Małyska (IIIb).

Opiekunami koleżanek były panie:
Elżbieta Kulesza, Kinga Kasprzak

i Barbara Kukier.

Małgosia Chruścik (IIb) zajęła
I miejsce w Językowym

Konkursie Recytatorskim „Wiosną
pięknieje świat”.

Dominika Małyska, Karina
Zapora i Aleksandra

Czerwińska zdobyły III miejsce
w konkursie „4 minuty = życie”.

W maju uczniowie klas III
wyruszyli do Muzeum na

Majdanku, gdzie wzięli udział 
w niecodziennej lekcji historii,

prowadzonej przez panie
przewodniczki.

Z okazji Dnia Matki uczennice
należące do SU Karmelka

przygotowały dla swoich mam
niespodziankę z racji ich święta.

ZIMNY DESER TRUSKAWKOWY
Składniki: 1/2 kg świeżych truskawek (mogą być poziomki lub inne
owoce), 1/2 l słodkiej śmietanki 30%, 1 łyżka żelatyny, cukier.
Sposób przygotowania: Śmietanę ubijamy na sztywno (przedtem należy
ją schłodzić), dodajemy cukru do smaku. Truskawki lub inne owoce (np.
poziomki) blendujemy, ewentualnie ucieramy na jednolitą masę. Żelatynę
wsypujemy do 1/4 szklanki zimnej wody. Rozpuszczamy w niej żelatynę,
powoli ogrzewając. Do ubitej śmietany dodajemy owoce, ostrożnie
mieszamy (tak, aby śmietana zbytnio nie opadła). Wlewamy
rozpuszczoną żelatynę. Deser rozlewamy do salaterek, wstawiamy do
lodówki, aby deser stężał. Można podawać z waflami, biszkoptami,
ozdobione owocami i bitą śmietaną. 

ZUPA CZEREŚNIOWA
Składniki: 900 ml wody, 250 g wydrylowanych czereśni, 50 g cukru,
200 ml śmietanki 30%, 40 g mąki, sól (dla smaku).
Sposób przygotowania: Do wody wrzucić czereśnie (bez pestek)
i cukier. Zagotować i zmniejszyć temperaturę. Do śmietany dodać mąkę
i dokładnie wymieszać, tak, aby nie powstały grudki. Dodać 4 łyżki
ciepłego płynu, wymieszać i wszystko razem wlać do wody
z czereśniami. Lekko posolić (sól doda smaczku zupie), zagotować. Zupę
można podawać z drobnym makaronem na ciepło lub na zimno.

Przepisy pochodzą ze stron: najsmaczniejsze.pl i winiary.pl

Pyszna zupa czereśniowaChłodzący sorbet arbuzowy
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NASI NAJLEPSI
Poniżej prezentujemy już ostatni w tym roku zespół uczniów naszej
szkoły, którzy odznaczają się nieprzeciętną wiedzą i zdolnościami. W tym
numerze możecie zapoznać się z sylwetkami kolegów, którzy odnieśli
sukcesy w Turnieju BRD, Językowym Konkursie Recytatorskim „Wiosną
pięknieje świat”, Konkursie im. L.S. Licińskiego oraz konkursie „4 minuty =
życie”. Mamy także laureatkę w konkursie o Henryku Sienkiewiczu oraz
laureata konkursów fizycznych i matematycznych.

KAMIL MICHALIK
to uczeń klasy IIIc i zdobywca
I miejsca w drużynowym Turnieju
BRD na szczeblu powiatowym.
Kamil lubi jeździć na rowerze, grać
na komputerze, uprawiać sporty,
takie jak: bieganie, piłka nożna,
siatkówka czy koszykówka oraz
wędrówki górskie. Nie przepada za
szkołą, nauką i odrabianiem lekcji.
Interesuje się sportem (głównie
kolarstwem), zawodami MTB
i ENDURO oraz wyścigami
rowerowymi. W-f to jego ulubiony
przedmiot, czego nie może
powiedzieć o języku niemieckim.
Zajęcia dodatkowe, na które
uczęszcza, to SKS, podczas
którego trenuje grę w siatkówkę
i piłkę nożną. W wolnym czasie gra
na komputerze lub ogląda telewizję.
Lubi także wykorzystać go na
spotkania z przyjaciółmi na
świeżym powietrzu czy jazdę na
rowerze (solo lub w grupie). Jak
sam o sobie mówi, jest pracowity,
wytrwały i komunikatywny.

KUBA GAJOS
to uczeń klasy IIIb i zdobywca
I miejsca w drużynowym Turnieju
BRD na szczeblu powiatowym.
Kuba lubi spać, grać w piłkę i na
konsoli, jeść lody, naleśniki,
schabowe i spaghetti, słuchać
muzyki oraz... dyrygować ludźmi.
Nie jest zaś fanem sprzątania,
rozgrzewek i wykonywania
rozkazów. Interesuje się freestyle
football i muzyką. Jego ulubionym
przedmiotem jest w-f. 

Nie lubi zaś niemieckiego i fizyki.
Kuba uczęszcza na SKS. Jego
ulubiony sposób na spędzanie
wolnego czasu to: treningi, granie
na konsoli, wyjścia ze znajomymi
czy... spanie. Kuba uważa się za
leniwego i odrobinę chamskiego,
ale też pomysłowego.

MATEUSZ DZIUBAK
to uczeń klasy IIIb i zdobywca
I miejsca w drużynowym Turnieju
BRD na szczeblu powiatowym.
Mateusz lubi grać w piłkę, jeść
mięso, kebab i kurczaka z ryżem.
Interesuje się sportem i muzyką.
Jego ulubionym przedmiotem jest
w-f, zaś najmniej lubianym
niemiecki. Mateusz uczęszcza na
zajęcia SKS. Czas wolny spędza
na dworze lub przed komputerem.
Określa siebie jako osobę skłonną
od czasu do czasu do lenistwa.

Kamil Kuba

MałgosiaMateusz

KRÓTKO I NA TEMAT

W naszym gimnazjum, już po raz
dwunasty odbyły się warsztaty

fizyczno-chemiczne dla uczniów
klas III Szkoły Podstawowej nr 3

im. Piotra Firleja.

1 czerwca odbyło się wręczenie
dyplomów laureatom konkursu
„Najlepszy Matematyk”. Wśród
klas pierwszych jest nim Michał
Muzyka (Ia), klas drugich Maciej
Furtak (IIa), natomiast spośród
klas trzecich najlepsza okazała

się nasza redaktor naczelna
Karolina Borówka (IIIb).

Od 20 do 29 maja 8-osobowa
grupa młodzieży z naszej szkoły

poznawała uroki Czarnogóry,
Chorwacji i Albanii podczas

wycieczki.

Uczennica naszego gimnazjum
Izabela Karczmarz (IIIa) zajęła
III miejsce w Wielkim Konkursie
Wiedzy o Henryku Sienkiewiczu,
który odbył się w murach naszej

szkoły dnia 2 czerwca.

Dnia 31 maja odbył się Piknik
Rodzinny. Podczas imprezy

sportowo-rekreacyjnej można
było spotkać uczniów

przebranych za bohaterów
z utworów Henryka Sienkiewicza.

3 czerwca został rozstrzygnięty
konkurs ekologiczny. Najlepszym
ekologiem okazała się Wiktoria

Pacek (IIIb).

3 czerwca poznaliśmy wyniki
ogólnopolskich konkursów

„Kalejdoskop” i „Krąg”. 
W konkursie „Kalejdoskop” 

wyróżnienie zdobyła Katarzyna
Klasura (IIb).

Oprac. działu Wiktoria W.
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MAŁGOSIA CHRUŚCIK
to uczennica klasy IIb
i zdobywczyni I miejsca
w recytacji... po niemiecku utworu
w Recytatorskim Językowym
Konkursie „Wiosną pięknieje świat”.
Małgosia lubi słuchać muzykę,
rysować, grać na pianinie. Nie
przepada zaś za oliwkami
i tuńczykiem. Interesuje się
rysowaniem, projektowaniem
wnętrz oraz językami obcymi. Jej
ulubiony przedmiot w szkole to
matematyka. Najmniej lubi zaś
historię. Małgosia uczęszcza na
chór, zajęcia dodatkowe z geografii
i matematyki, rozwija także
znajomość języka francuskiego,
a także ćwiczy umiejętności gry na
pianinie. Czas wolny spędza
z przyjaciółmi, ale lubi też spacery
z pieskiem. Mówi o sobie, że jest
zdecydowana, otwarta oraz
odpowiedzialna.

NATAN MARCINIAK
to uczeń klasy IIb, który został
nagrodzony w XXV Miejskim
Konkursie Literackim im.
Licińskiego za zbiór wierszy. Natan
lubi aktywnie spędzać wolny czas,
zaś nie lubi spóźniania się.
Interesuje się dobrymi książkami,
motocyklami, samochodami oraz
sportem. Jego ulubione przedmioty
to: w-f, WOS i geografia. Natan
uczestniczy w zajęciach SKS i koła
historycznego. Wolny czas spędza,
czytając książki, słuchając muzyki,
spotykając się za znajomymi oraz
grając w piłkę. Określa siebie jako
dobrze wychowaną, sympatyczną
oraz inteligentną osobę.

Natan Karina

KARINA ZAPORA
to uczennica klasy IIIb
i zdobywczyni III miejsca
w drużynowym konkursie „4 minuty
= życie”. Karina lubi filmy, książki,
podróże, lody, nocne czytanie,
jazdę na rowerze, wakacje,
spędzanie czasu z rodziną,
koszykówkę, siatkówkę, chodzenie
do kina, chodzenie do Empiku,
zwiedzanie. Nie lubi zaś uczenia
się, wczesnego wstawania,
biegania, gimnastyki, pośpiechu,
stresu, tańczenia, występów
publicznych, zajęć w grupach.
Interesuje się filmami, reżyserią,
literaturą, historią, językami oraz
ogólnie kulturą. Jej ulubionym
przedmiotem jest historia, zaś
najmniej lubianym chemia. Karina
działa w klubie europejskim i kole
historycznym. Bierze także udział
w zajęciach z angielskiego oraz
zajęciach filmowych w LOKu.
Wolny czas spędza, oglądając
filmy, czytając książki, biorąc udział
w wydarzeniach kulturalnych,
chodząc do muzeum, galerii sztuki,
jeżdżąc na rowerze, grając
w koszykówkę, spacerując
z siostrą i mamą. Jest, jak się
określa, nieśmiałym i pamiętliwym
marzycielem.

KRÓTKO  I NA TEMAT

SU Karmelka odniosła kolejny
sukces – I miejsce w Polsce 

w konkursie na najlepszy pomysł
na kampanię społeczną 
w społeczności lokalnej.

Nasze gimnazjum zajęło
II miejsce w kraju w Trzeciej

Edycji Programu TalentowiSKO.

Klasy IIIa, IIIb, IIa, IIb w dniach 9-
10 czerwca udały się na

wycieczkę do Poleskiego PN
i Okuninki, gdzie przez dwa dni

mogły aktywnie odpocząć na łonie
natury.

Gratulujemy też naszym
szkolnym najlepszym anglistom,

którymi okazali się: Kamil
Martyniuk (Ib), Elżbieta

Wojciukiewicz (IIb)
i Wiktoria Pacek (IIIb).

16 czerwca zagościła ostatnia
w tym roku, „Strefa witamin”,

którą zorganizowały ucz. klas IIIb
i Ib. Tym razem degustowaliśmy
koktajle z truskawek, bananów,

jagód i poziomek.

Klasy trzecie uczestniczyły 
w niecodziennej lekcji ekologii 

z pracownikiem parków
krajobrazowych. Uczniowie
usłyszeli dużo ciekawostek

związanych z ochroną przyrody.

Maciek Iza

Kto jeszcze?

Oprócz tego MACIEK FURTAK
(IIa) został laureatem konkursu
matematycznego w Lublinie,
zyskując wynik dobry i konkursu
Kangur Matematyczny. Zajął też VI
miejsce w konkursie Mistrz Fizyki.
Zaś IZA KARCZMARZ (IIIa) zajęła
III miejsce w powiecie w konkursie
o naszym patronie - Henryku
Sienkiewiczu. Chcemy wymienić
też : DOMINIKĘ MAŁYSKĘ, OLĘ
CZERWIŃSKĄ, KASIĘ KLASURĘ
i ALICJĘ KUSYK, których sylwetki
prezentowaliśmy w poprzednich
numerach gazetki.
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BIWAK „KARMELKI”

Odbył się w dniach 6-8 czerwca.

Wszystkie fot. WP
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HITY NA LATO
Lato już się zbliża wielkimi krokami, więc w  ostatnim
numerze gazetki chciałabym przedstawić kilka
piosenek na lato, dzięki którym, mam nadzieję,
spędzicie miło czas ze znajomymi. A oto one:
- Alvaro Soler - Sofia,
- Tabb&Sound’n’Grace - Sens,
- Justin Timberlake - Can’t stop the feeling,
- INNA - Randez Vous,
- Pectus - Barcelona,
- Mike Posner - I Took A Pill In Ibiza,
- Ariana Grande - Dangerous Woman,
- Coldplays - Hymn for the weekend,
- Jonas Blue - Fast Car ft. Dakota,
- Sigala - Sweet Lovin' Feat. Bryn Christopher,
- Zara Larsson - Lush Life,
- DNCE - Cake By The Ocean,
- Major Lazer - Light It Up,
- Kygo - Firestone ft. Conrad Sewell.

Ania Aftyka

GOŚCIE Z AIESECU

W ostatnim czasie, w naszej szkole gościliśmy
niezwykłe osoby. Byli to studenci z organizacji
AIESEC. We wcześniejszym terminie odwiedziły nas
dwie dziewczyny - jedna z Indii, a druga z Singapuru,
a w późniejszym - dziewczyna z Kanady i chłopak ze
Sri Lanki. Dziewczyny były szalone i przyjaźnie
nastawione do nas. Chętnie robiły sobie z nami zdjęcia.
Świetnie się z nimi rozmawiało oraz tańczyło np.
Gangam style. Nasze nowe, trochę starsze koleżanki,
poczęstowały nas wodorostami, ciastkami i waflami.
Wodorosty smakowały tylko niektórym, może dlatego,
że miały smak podobny do surimi, czyli paluszków
krabowych.
Zainteresowała nas ich kultura, która jest bardzo
egzotyczna. Dzięki ich odwiedzinom mamy
motywację, aby uczyć się języka angielskiego, który
jest dla większości znany i zrozumiały. Wielu uczniów
zainteresowało się tą międzynarodową organizacją,
dzięki której możemy poznać osoby, z którymi można
zawrzeć przyjaźń na całe życie. Koleżanki z Indii
i Singapuru pożegnaliśmy wspólnym obiadem na
stołówce. Niektóre osoby tak bardzo polubiły te dwie
dziewczyny, że aż się popłakały z powodu rozstania.
Na szczęście dzięki Internetowi możemy utrzymywać
dalszy kontakt.

Ola Lato

UCHWYCIĆ LATO

Poniżej prezentujemy Wam kilka zdjęć zrobionych
przez naszą redaktorkę, Wiktorię Waśkowicz, która
poszukiwała lata w swoim otoczeniu - ogródku,
podwórku, wiosce. Podobają się Wam?

Kwiatuszki Te doniczkowe też czują lato

Każdy kwiatek uśmiecha się do ... słońca

Pamiątkowe zdjęcie z naszymi gośćmi

Co jeszcze nam pokaże Pasan Bawantha?
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WYCIECZKA

Odbyła się 10-12 czerwca.

Wszystkie fot. OL
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CZY POD KONIEC WAKACJI MASZ
WRAŻENIE, ŻE ZMARNOWAŁEŚ CAŁY

TEN WOLNY CZAS?

Bardzo często z góry zakładamy, że w te wakacje
zrobię coś pożytecznego. Jednak zazwyczaj kończy
się tylko na słowach. Więc tym razem postaramy się
wam pomóc, aby ten czas był dobrze wykorzystany.
W te wakacje proponujemy wam zadbanie o swoją
aktywność fizyczną i zdrowie. Ostatnimi czasy bardzo
popularne jest bycie fit, podobnie jak zdrowe
odżywianie. Jeśli wstydzisz się pójść na siłownię,
masz możliwość ćwiczenia w domu
z profesjonalistami dzięki filmikom dodawanym na
Youtube’a (filmy takie tworzy np. Ewa Chodakowska).
Natomiast wieczorem, gdy zrobi się troszkę chłodniej,
możesz skorzystać z miejskich bieżni lub pojeździć na
rolkach albo rowerze.
Kolejną rzeczą, jaką mamy do zaproponowania jest
czytanie książek. Wiele osób twierdzi, że nie lubi
czytać i woli oglądać filmy. Kiedyś byłam takiego
samego zdania, a czytanie książek było dla mnie
męczarnią, jednak wszystko zależy od naszych
upodobań, tego co nas interesuje. Wystarczy dobór
odpowiedniej dla siebie książki i czytanie zamienia się
w przyjemność, od której ciężko się oderwać. Tak
przynajmniej było w moim przypadku i na dzień
dzisiejszy preferuję czytanie, a nie oglądanie
ekranizacji książek.
Jeśli jednak nadal czytanie książek nie brzmi dla
Ciebie zachęcająco, zachęcamy Cię do oglądania
seriali. I tu podobnie jak przy czytaniu książek, dobór
serialu zależy wyłącznie od Ciebie. Jednak jeśli nie
wiesz, które seriale są godne uwagi mamy dla Ciebie
parę propozycji: The 100, The Walking Dead,
Pamiętniki Wampirów i wiele innych. Tak, jak
wspomniałam wyżej, wszystko zależy od Ciebie.
Istnieje tak wiele form spędzania wolnego czasu.
Jeżdżenie rowerami nad jezioro z przyjaciółmi,
bieganie, a wystarczy tylko chwilę pomyśleć i już
tysiące pomysłów wpada do głowy, wystarczy je
zrealizować i na pewno nie znajdziesz czasu na nudę.

Klaudia Mitura

CO WARTO PRZECZYTAĆ?

Tak jak obiecaliśmy w ostatnim numerze, na łamach
nowego Gimnazjalisty prezentujemy propozycje
książek, które w dzieciństwie i młodości czytali pan
Sławomir Zdunek i pani Anna Rzezak - dyrektorzy
naszej szkoły. Jeżeli chcecie zobaczyć, jakie pozycje
cieszyły się ich zainteresowaniem, przeczytajcie
poniższe notatki.

Propozycja Pana Dyrektora
Pan Dyrektor wybrał książkę z lat swojego
dzieciństwa, która najbardziej zapadła mu w pamięć,
a mianowicie utwór Jana Edwarda Kucharskiego
Piotruś szuka przyjaciela.
Pewnego dnia Piotrusia budzi nieludzki wrzask - to
pieje kogut Huzar, przyjaciel chłopca. Nagle spod
sterty porąbanych szczap, na których stoi Huzar,
wyskakuje lis i porywa biednego koguta. Piotruś
szybko podejmuje decyzję, że musi uratować
przyjaciela. Razem z "Tym Który Towarzyszy"
wyrusza w pełną przygód drogę. Spotyka wiele
interesujących zwierząt, które przekazują mu małe
mądrości życiowe, m.in. jeża, czaplę, sowę, wilka,
wydrę, borsuka. 
Piękna historia, może nie dla gimnazjalistów, ale dla
naszego młodszego rodzeństwa, opowiadająca
o poświęceniu dla przyjaciela.

Propozycja Pani Dyrektor
Pani Dyrektor sięgnęła do lektur swojej młodości
i wytypowała jedną z nich, którą również najbardziej
zapamiętała powieść Słoneczniki Haliny Snopkiewicz.
Jest to książka, która przedstawia szkołę w latach tuż
po II wojnie światowej. Opowiada o ówczesnej
młodzieży, jej rozterkach, przyjaźniach, pierwszych
miłościach. O relacjach między nauczycielami
i uczniami (nie zawsze poprawnych). Zmusza do
refleksji, zadawania pytań natury psychologicznej: co
jest w życiu najważniejsze, którym regułom należy się
podporządkować. Książka, napisana w formie
pamiętnika, opowiada o losach młodej dziewczyny,
czternastoletniej Lilki, która boryka się z wieloma
problemami, mierzy z przeciwnościami losu. Jednak
potrafi nieźle sobie z nimi poradzić. Jest rezolutna,
oczytana, inteligentna, ma poczucie humoru. Jest
bohaterką wielu humorystycznych scen szkolnych.
Uważam, że warto przeczytać tę książkę.
Przedstawione w niej problemy okresu dorastania są
ponadczasowe. Świat bohaterki jest na tyle
interesujący, że warto go poznać.
Co sądzicie o powyższych propozycjach? Mamy
nadzieję, że sięgniecie do powyższych pozycji, by
samemu przekonać się, co do ich wartości.

A może... nad morze? EA
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Róża czerwona jak krew…
If I Lose You, I Lose Everything…

Druga i ostatnia w tym roku szkolnym część
opowiadania jednej z naszych redaktorek podpisującej
się inicjałami N.H.

Para Dziewczyna

Redakcja gazetki szkolnej Gimnazjalista
Rok szkolny 2015/2016

Redaktor naczelny: Karolina Borówka
Redakcja: Anna Aftyka, Nikola Biskup, Aleksandra Lato, Klaudia
Mitura, Wiktoria Waśkowicz, Karina Zapora
Opiekun: Ewa Abramek

Dyskretnie, by nie zbudzić chłopaka, zaczęłam
wymykać się z pokoju. Zmienione bandaże i leki
przeciwbólowe powinny choć na chwilę przynieść mu
ukojenie. Prócz braku skrzydeł, anioł miał złamaną
lewą rękę. Na szczęście nic poza tym. Nie wiem,
czemu go uratowałam, choć to spowodowało coś,
czego nikt się nie spodziewał. Anioły przestały
walczyć. Kiwnęły pokojowo głową i odleciały. Nie
wróciły po chłopaka, ale też nie wywołały żadnej wojny.
Zniknęły ze świata ludzi. Mimo wszystko nadal jestem
ostrożna. To wszystko może okazać się jedną wielką
ściemą.
Zerknęłam ostatni raz na pogrążonego we śnie
Patch’a. Moje kąciki ust mimowolnie poleciały ku
_______________________________________

górze. Gdy to zauważyłam, skarciłam się w duchu i
wyszłam do kuchni. Nalałam sobie wody. Upiłam jeden
łyk, potem drugi… I zdałam sobie sprawę, że jeżeli
anioły naprawdę się poddały, to moja praca się
skończyła. Zostałam z niczym. Całe moje życie
opierało się na ratowaniu ludzi, a teraz tego nie
potrzebują. Będę musiała wyjść z ukrycia i żyć, jak
jeszcze nigdy nie żyłam. Odstawiłam szklankę
i oparłam się o zlew. Wyszłam na taras i oparłam się o
futrynę drzwi. Lekki wiaterek zaprosił moje włosy do
tańca. Przymknęłam powieki, po czym po prostu się
wyłączyłam. Nasłuchiwałam głosów przyrody, przez
co nie usłyszałam czyichś kroków. W następnej chwili
poczułam na ramieniu czyjąś dłoń, która wyrwała mnie
z błogiego transu. W odruchu samoobrony, uderzyłam
osobę stojącą za mną łokciem w brzuch. Usłyszałam
stęknięcie. Odwróciłam się i zobaczyłam skulonego
anioła, który trzymał się za brzuch. Wciągnęłam ostro
powietrze do płuc i podeszłam do niego. Pomogłam mu
usiąść na kanapie, a sama poszłam po lód.

Ciąg dalszy
nastąpi w przyszłym

roku szkolnym

dn. 19-23 września 2016r.

NASZE PASJE

W tym numerze gazetki
przedstawiamy Wam hobby naszej
koleżanki z klasy Ib - Beaty
Popowskiej. Jak widać pasją Beaty
jest rysowanie. Jak sama mówi,
poświęca temu bardzo dużo
wolnego czasu. Rysować zaczęła
w wieku 8 lat. Najczęściej rysuje
ludzi lub wymyślone postacie czy
postacie z gier komputerowych. Ale
lubi też rysować rzeczy związane
z motoryzacją. Do tego ostatniego
potrzeba jednak wiele cierpliwości
i ćwiczeń. Beata rysowania uczy
się sama, nie chodzi na żadne
zajęcia.

Redakcjarys. Beata P. rys. Beata P.
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