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Oczywiście, że chodzi o
rynek! Już od
niepamiętnych czasów nie
ma tam nic poza ratuszem,
skupiskiem samochodów i
dziury. Od wielu lat powstają
koncepcje na
zagospodarowanie tego
terenu, jednak do tej pory
dół zarasta chwastami.
Najciekawsze w tym
wszystkim jest to, że miasto
inwestuje w odległe
przedmieścia remontując
budynki, a nie zwraca uwagi
na miejsce, które powinno
być wizytówką miasta. Ale
można byłoby odnowić to
miejsce, chociażby zakopać
dziurę i na bruku

postawić ławeczki, posadzić
drzewa, a jeśli i nie to, to
przygotować parking, gdyż
ich brak również są zmorą
tego miejsca. Niestety, nikt
nie chce nic tu zrobić, a na
to już nie ma rady. Miała
powstawać kolejna galeria,
jednak znów coś nie
wyszło. Może brakuje
pieniędzy? Albo to miejsce
jest nawiedzone? Jedno jest
pewne: w najbliższym
czasie nie zniknie metalowe
ogrodzenie. Musimy czekać
cierpliwie, może w końcu
zobaczymy bawiące się
dzieci i ćwierkające ptaki!

Miłosz Kaczmarek

Lubin ostatnio bardzo się rozwija: inwestuje w parki,
buduje baseny, hale sportowe, remontuje zniszczone
ulice, ale o jednym zapomniano...

Niechlubna chluba miasta

A miało być tak pięknie...

Dostali koszulki z logo tego
dnia, a był to ''Dzień bez
samochodu''. Gdy już
wszyscy byli gotowi, ruszyli
swoimi rowerami, aby
przejechać po ulicach
miasta. Na początku
pogoda dopisywała, później
jednak zaczęło kropić.
Nikomu na szczęście to nie
przeszkadzało, lecz im
dłużej jechaliśmy, tym
bardziej zaczynało padać.
Pozakładaliśmy kurtki i
jechaliśmy dalej. Kiedy
kurtki przemokły, prawie
nikomu nie było już do
śmiechu. Przejechaliśmy
jednak całą trasę. Następnie

odbyło się losowanie
nagród. Były to słuchawki,
plecaki, rowery, głośniki
bezprzewodowe i wiele
innych. Na sam koniec
wszyscy dostali słodką
przekąskę w postaci batona
i soczek do picia. Co
prawda pogoda nie
sprzyjała, ale wszyscy
wrócili z taj imprezy z
uśmiechami na twarzach.

Wiktoria Janiel

Pewnego poranka mieszkańcy Lubina i okolicznych
miejscowości spotkali się w skate parku.

Zamiast czterech kółek – dwa

Wiktoria i Julia na rajdzie.

Miłosz Kaczmarek

JZ
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Pod koniec września klasy 1- 3 podstawówki spotkały się pod
Kauflandem, aby wyjechać na trzydniową wycieczkę do Stronia
Śląskiego. Zapowiadało się cudownie...

Czy wszystko pójdzie zgodnie z planem?

Wystawa dotyczyła
tajemniczych
Cichociemnych –
polskich żołnierzy
szkolonych w Wielkiej
Brytanii i
przerzuconych drogą
lotniczą na ziemie
polskie w latach 1941-
44. Od razu po wejściu
do Galerii w oczy
rzuciły się robiące
wrażenie filmy
przedstawiające m.in
szkolenia żołnierzy.
Kursy były bardzo
urozmaicone, dzieliły
się na etapy: kurs
strzelecki, łączony z
zaprawą fizyczną,
spadochronowy i nauki

walki wręcz. Miły pan
opowiadał nam o
wszystkim, co
chcieliśmy wiedzieć na
ten temat. Robiliśmy
zdjęcia z manekinami,
telewizorami (ze
wspomnianymi
wcześniej filmami),
obrazami i różnymi
ciekawostkami.
Poznaliśmy wiele
nowych pojęć i
wiadomości
dotyczących
Cichociemnych. Ich
zadaniem było
wsparcie Armii
Krajowej i
oswobodzenie kraju
spod okupacji

niemiecko-radzieckiej.
Poznaliśmy też ważne
terminy, np. 1941 r-
pierwszy zrzut
Cichociemnych na
ziemie polskie. Było
ich trzystu szesnastu,
a wśród nich była
jedna kobieta!
Wystawa była bardzo
interesująca i na
pewno zapadnie nam
w pamięć.

Krzysztof Jurkowski

Wystawa była mroczna i tajemnicza.

Młodzi budowniczy szałasów.

Warsztaty dla artystycznych dusz.

Wszyscy uczestnicy
przybyli z walizkami,
pluszakiem w ręce i
oczywiście z dobrym
humorem. Jednak gdy
mieli już wyjeżdżać,
pan policjant
oświadczył, że
autobus nie jest
odpowiednio
przygotowany i muszą
czekać, aż przyjedzie
inny. Po długich
oczekiwaniach i
chwilach zwątpienia
dojechał oczekiwany
przez wszystkich
środek transportu.
Wszyscy uczestnicy
wyjazdu wsiedli do
autobusu, machając w
ostatnich chwilach do
rodziców. Kiedy
podróżnicy znaleźli się
już w autokarze, on
ruszył. Aby milej
upłynął czas, dzieci

i opiekunowie
wymyślili piosenkę i ją
śpiewały:
„Kiedy na wycieczkę
przyszedł czas,
 policja nie puszczał
nas,
 nie zamartwiaj się, je
je je je.
 Bo Stronie Śląskie
czeka już,
 za autobusem znika
kurz,
 nie przejmuj się, je je
je je”
Tak brzmiała jej
pierwsza zwrotka. Na
miejscu odbywały się
różne warsztaty,
codziennie inne.
Między innymi zajęcia
astrologiczne, na
których uczniowie
dowiedzieli się dużo
informacji i
ciekawostek na temat
kosmosu. Były też

plastyczne, na których
malowali na tkaninach,
survivalowe, na
których budowali
szałasy, integracyjne,
gdzie wymyślali
wierszyki i bawili się w
różne zabawy, i wiele
innych atrakcji. Klasy
trzecie miały też
chemię, na której robiły
eksperymenty.
Najważniejszą atrakcją
były odwiedziny w
Jaskini Niedźwiedziej.
Uczestnicy podziwiali
jej piękno i obejrzeli
spektakl w jej wnętrzu.
Wszyscy do domu
wrócili zadowoleni,
wypoczęci i
szczęśliwi.

Wiktoria Janiel

29 września 2016 roku klasa szósta wybrała się do Galerii Zamkowej w
Lubinie.

Kim byli Cichociemni?

Monika Całus

Małgosia Bartoszewicz

Małgosia Bartoszewicz
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Ostatniego dnia września poszliśmy z klasą na wykład do „Muzy”.

Świecące bakterie

Na ''Dolnośląskim
Festiwalu Nauki''
poznaliśmy pana
Roberta Maciąga,
który kocha
podróżować po
świecie. Opowiadał
nam o większości
swoich podróży. Był
na przykład w Iranie,
Indiach, Chinach oraz
w wielu innych
miejscach. Napisał
wiele książek, a jego
pierwszą książkę
wydał Wojciech
Cejrowski. Podróżnik
pokazywał nam różne
filmiki, na których
nagrał jak dzieci z
różnych krajów
reagują na bajki takie
jak „Bolek i Lolek” oraz
„Reksio”. Wykład był

naprawdę fascynujący.
Postanowiliśmy zadać
panu Robertowi kilka
pytań.
Express
Społeczniaka: Co
pana skłoniło do
podróżowania po
świecie?
Robert Maciąg: To
była zwykła ciekawość
a później zachciałem
poznawać nowych
ludzi.
ES: Czy jest pan
dumny ze swoich
podróży?
RM: Tak, jestem
bardzo dumny, bo to
były wspaniałe
przygody. Zacząłem
podróżować w 1997r.
ES: Skąd miał pan w
podróży pieniądze

i gdzie najczęściej pan
nocował?
RM: Byłem dorosły i
zarabiałem pieniądze.
Nocowałem w hotelu,
w domach tubylców, a
jak zabrakło pieniędzy,
to w namiocie.
ES: Czy miał pan takie
chwile, że chciał pan
się poddać i wrócić do
domu?
RM: Tak, w pierwszej
podróży, ponieważ
podróżowałem sam,
ale ludzie zawsze miło
mnie przyjmowali.

Anna Spalińska,
Amelia Spieć 

Przywitał nas pan
Tomasz Paluch.
Opowiadał o
bioluminescencji w
bakteriach. Ten wykład
był dla gimnazjalistów
oraz licealistów, a więc
bardzo nas zanudził.
Dowiedzieliśmy się, że
ryby oraz inne
stworzenia morskie
mogą świecić. Pan
Tomasz pokazywał
nam zdjęcia,

które przedstawiały
ocean lub morze
świecące na
niebiesko. Wyjaśnił
nam, że tak naprawdę
to nie woda świeci,
tylko bakterie i
stworzenia, które w
niej się znajdują. Kiedy
pan Paluch zadał
pytanie: „Kto wynalazł
bioluminescencję?”,
zgłosił się licealista i
powiedział:

„Robert Lewandowski!”
Niestety, nie
skorzystaliśmy z tego
wykładu, ponieważ
według nas był on
bardzo nudny i
przeznaczony dla
starszych.

Julia Banasiak, Amelia
Ekiert

Klara, Ania, pan Robert i Jula

Festiwalowe logo

Prowadził je pan
Robert Maciąg. Był
bardzo miły i bardzo
go wszyscy polubili.
Pokazywał nam cztery
różne afrykańskie
kraje, między innymi
Mali, Tanzanię, Etiopię.

Na zajęciach
uczyliśmy się
utrzymywać
równowagę, czyli
nosiliśmy plastikowe
talerze na głowie.
Robiliśmy też z tych
talerzy na koniec zajęć
maski. Gdy byliśmy

w Etiopii, uczyliśmy
się pisać w języku
amharskim słowo
Etiopia.
Dowiedzieliśmy się
wiele o Afryce.
Kinga Stachowska,
Milena Kaczmarek

Nasze afrykańskie maski

Dolnośląski Festiwal Nauki odbywa się zawsze jesienią w Centrum
Kultury „Muza”.

Podróż na krześle

W czasie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki byliśmy też na warsztatach
afrykańskich.

Wycieczka do Etiopii 

Ola Ilnicka

Ola Ilnicka

CK "Muza"
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Tego dnia zmieniło się
wszystko. Odkryłem
wtedy swoje
przeznaczenie-zostać
pierwszym uczniem,
który nie zostanie
gimbusem po
ukończeniu klasy
szóstej. Pod koniec
dnia jednak
uświadomiłem sobie,
że to koniec krzyków o
gimbusach, to koniec
memów o nich...to było
naprawdę

smutne przeżycie.
Minęły dni, a nawet
tygodnie od tego
przełomowego dnia.
Okazało się, że
oszukałem własne
przeznaczenie. Każdy
nauczyciel, którego
zapytasz, odpowie ci,
że nie wiadomo, jak to
będzie. Czy
przeżyjemy tę
zmianę? Czy klasa
szósta będzie klasą
siódmą?

Co to właściwie
oznacza? Czego
będziemy się uczyć?
Czy jesteśmy
bezpieczni? Na te
pytania w tej chwili
odpowiedź zna tylko
Bóg.

Krzysztof Jurkowski,
Maciej Czuper

Przede wszystkim
będziemy ostatnim
rocznikiem, który
może o sobie mówić,
że uczęszcza do klasy
gimnazjalnej. Inni będą
zwani już klasą
siódmą, ósmą i
dziewiątą. Moim
zdaniem nie jest to
zbyt dobrym
pomysłem. Jest
zupełnie tak, jakbyśmy
cofnęli się w czasie do
czasów szkolnych
naszych rodziców. Nie
jest to sprawiedliwe.
Następny rocznik
będzie podstawówką,
aż do liceum. Dla mnie
dużym minusem jest
to, że kończy się tu
nasza szkolna tradycja
na temat chrztu na
gimnazjalistę. Podobał
mi się ten zwyczaj, a
teraz straci on

swój sens. Nawet
sama kiedyś chciałam
go przeprowadzić, lecz
nie będzie już takiej
możliwości. Pewnie
nasza szkoła lekko
ulegnie zmianie.
Wracając do tego, jak
jest być gimnazjalistą.
Otóż wtedy zaczyna
się życie bardziej
„młodzieżowe”.
Zapominamy o
dawnych nawykach z
dzieciństwa i
zaczynamy dorastać.
Nawet sami możemy
zauważyć, że się
zmieniliśmy od
tamtego roku, gdy
byliśmy jeszcze w
podstawówce. Gdy
będziemy coraz starsi,
to tym samym
poważniejsi, czasami
może też bardziej
wulgarni. Jednak

wcale nie musi tak
być! Z nauką też
będzie inaczej.
Będziemy przyswajać
sobie kolejną wiedzę i
powtarzać tą z
poprzednich lat. 
Zależy nam, żeby
zdawać do następnych
klas, więc trzeba się
postarać. I tak do
liceum, w którym
zobaczymy, co będzie
dalej i z kim się
spotkamy...

Jagoda Sołtysiak

Pewnego dnia usiadłem przed telewizorem i rozmyślałem. Niestety,
moje przemyślenia zostały przerwane wiadomością z telewizji.

Ostatnia klasa szósta?

Chodzę w tym roku do klasy 1b gimnazjum. Wiąże się to z korzyścią jak
i z problemem.

Co z tą „gimbazą”?!

Ostatni gimnazjaliści?

Przyszli ósmoklasiści?

JZ

JZ
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Ale czy wiedziałeś, że
legendarna łąka nie
jest dziełem jakiegoś
photoshopiarza, który
narysował sobie taką
oto tapetę, a następnie
wysłał Billowi, który
ustawił to zdjęcie jako
domyślną tapetę? Nie!
Ta łąka istnieje
naprawdę! Cóż, w
oryginale nazywa się
Bliss, w polskiej wersji
Idylla, a w niemieckiej
– Ireland (Irlandia).
Był styczeń 1996 roku
(5 lat przed premierą
XP-ka), a Charles
O'Rear, autor zdjęcia,
jechał właśnie

do swojej dziewczyny
(obecnie żony).
Zdjęcie, które mamy
na komputerach z XP-
kiem, zrobił niedaleko
miasteczka Sonoma w
USA, w stanie
Kalifornia, przy drodze
stanowej 12/121.
Jeśli chcecie udać się
do Sonoma zobaczyć
tapetę XP-ka, niestety
jest już za późno. W
2006 roku zasadzono
tam winogrona i to
miejsce nigdy nie
będzie już takie samo.
Wspomnianą Idyllę
możemy zobaczyć w
Google Maps, pod

adresem 3329
Fremont Dr, Sonoma.
Tutaj nie ma już
takiego kontrastu, więc
wrażenie jest dużo
przyjemniejsze niż
obrazku obok. Jednak
trzeba przyznać, że
nadal wiele brakuje mu
do widoku ze znanej
tapety.

Ryszard Sieja

Kto nie zna tej tapety?

Sonoma w 2006 r.
Są to wynalazki
nazywane „selfie
stickami”. Jednak
spróbujmy sobie
odpowiedzieć na
pytanie - czy jest to
potrzebne? Przede
wszystkim ma to
ułatwić robienie zdjęć
sobie, nie atrakcjom
turystycznym,
ewentualnie obu tym
rzeczom. Ale wygląda
na to, że dla ludzi
ważniejsze jest
zrobienie sobie zdjęcia
i opublikowanie na
Instagramie, niż
podziwianie ciekawych
budowli. A więc lepiej
pokazać siebie, a nie
na przykład panoramę
Pragi. Tych tysięcy
zdjęć zapewne nikt nie
ogląda, lecz tylko z
czasem usuwa. Teraz
zastanówmy się, czy
faktycznie

takie urządzenie jest
nam potrzebne. Nie za
bardzo, bo ma to
uchodzić za gadżet,
który każdy „powinien”
mieć. Samemu też
można wykonać
zdjęcie bez wydawania
pieniędzy na
„metalową rurkę”, a
publikowanie swoich
zdjęć na profilach
społecznościowych
nie jest dla wszystkich
interesujące, bo
zwyczajnie z czasem
się nudzą. Są też
argumenty
przemawiające za
zakupem takiej
nowości: zdjęcia
robione w górach
(oczywiście też sobie)
wychodzą znacznie
lepiej, bo widać całą
panoramę. Jeśli też
jesteśmy w większej
grupie, ujęcie z

użyciem selfie sticka
wyjdzie znacznie
lepiej, bo każdy się
załapie. Kupić? Na
początek najlepiej
zastanowić się, czy
faktycznie będzie nam
to potrzebne i czy
będziemy tego
używać, najlepiej nie w
celach publikowania
swojej twarzy 100 razy
w ciągu dnia.

Miłosz Kaczmarek

Będąc w większych miastach napotykamy międzynarodowych
turystów, którzy zwykle mają ze sobą urządzenia, które „wydłużają
rękę”.

Selfie stick - pomoc czy przeszkoda?

Selfie stick - pomocnik doskonały?

Zielony pagórek, błękitne niebo z kilkoma chmurkami... przecież to
tapeta Windowsa!

Historia jednej fotografii

Internet

Internet

Michał Fudali
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W całej szkole widniały
plakaty z wizerunkiem
jednej z kandydatek -
Aleksandry Ilnickiej.
Jednak poza nią w
podstawówce nikt inny
nie startował, więc jej
szanse na wygraną
były bardzo wysokie.
Natomiast w
gimnazjum do boju
ruszył Olek Biały,
który był już
przewodniczącym
klasy gimnazjalnej 1b.
Niektórzy nie wiedzieli
o tych faktach,
ponieważ nie było o
tym głośno. W końcu
nie jest łatwo głosować
na kandydata, który
nawet się nie pokazał.
Każdy uczeń chciałby
być dobrze
reprezentowany. Dzień
przed wyborami
obowiązywała nas
cisza wyborcza, więc
pozostawało nam tylko
czekać na wyniki
głosowania.
Przebiegało ono w
prosty sposób.

Zwyczajnie
wybieraliśmy sobie
godnego kandydata,
zaznaczaliśmy jego
nazwisko na karcie
wyborczej i
wrzucalismy do urny.
Potem pozostawało
czekać.
Po ciszy wyborczej...
W końcu jasność!
Przewodniczącą SU
podstawówki została
Ola Ilnicka,
rzecznikiem praw
ucznia w gimnazjum –
Barbara Leszczyńska.
Przewodniczącym SU
gimnazjum został Olek
Biały. Jakim cudem
wygrał, skoro miał
tylko 25% głosów? Te
informacje są nam już
znane. Otóż Gdy Olek
startował na
przewodniczącego,
okazało się, że ma za
mało głosów, niż jest
wymagane, mimo
tego, że był jedynym
kandydatem. Jednak
na kandydatkę zgłosiła
się także Wiktoria

Haliniak, co odwróciło
całą sytuację do góry
nogami.
Postanowiono, że
ponowne głosowanie
odbędzie się podczas
posiedzenia SU. Olek
w rezultacie otrzymał
dwa głosy, a Wiktoria
zero. Było to dosyć
zabawne, ponieważ na
samorządzie
znajdowało się
dwanaście osób.
W ten właśnie sposób
Olek został
przewodniczącym.
Myślę, że jeszcze w
naszej szkole taka
historia nie miała
miejsca. Czekamy na
działania Samorządu.

Jagoda Sołtysiak Olek Biały - przewodniczący SU gimnazjum

Ola Ilnicka oraz Basia LeszczyńskaGłosowanie to odpowiedzialne zadanie.
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W tym roku szkolnym nie mieliśmy ambitnej kampanii wyborczej.

Skryci przewodniczący

Kuba Banaszak

Julia KipielAnia Spalińska
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