
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Gimnazjum nr 2 im. Henryka
Sienkiewicza
ul. Lubelska 68
21-100, Lubartów

Numer 16 01/17

WITAJ CZYTELNIKU!

Hej! Bardzo mi miło, że zdecydowałeś się kupić Naszą gazetkę.
Ten numer będzie poświęcony zimie i feriom, na które wszyscy
czekamy. A skoro feriom, to i temu, co można w ich trakcie robić,
ale tego wszystkiego dowiesz się, czytając kolejne strony.
Będziesz mieć okazję odrobinę poznać Naszych
Najlepszych, a także  podpowiemy Ci, co warto podarować
przyjaciołom czy bliskim w nowym 2017 roku. Trochę lepiej
poznacie też tym razem panią Monikę Smyl. 
Życzę miłego czasu spędzonego podczas czytania
"Gimnazjalisty" i udanych ferii zimowych. 

Redaktor naczelny nowego numeru, Klaudia Mitura

Pani Monika poleca...

ROZMOWA Z… Panią Moniką Smyl
- Na początku zadam może jakieś łatwe pytanie, więc… Gdy Pani
była w naszym wieku, jakiego przedmiotu nie lubiła Pani
najbardziej?
- Nie miałam przedmiotu, który był dla mnie najgorszy. Gdybym
miała jednak wybrać, najbardziej nie lubiłam plastyki, po prostu nie
miałam do tego talentu (śmiech).
- Kiedyś spotkałam Panią biegającą na ''Orliku", lubi Pani sport?
- Tak, biegam już od roku i sprawia mi to dużą przyjemność. Kiedy
było ciepło biegałam 2-3 razy w tygodniu po ok. 7-8 km, jednak
teraz jest na to zbyt zimno. Poza tym lubię jeździć na rowerze,
często robię sobie przejażdżki po lasach kozłowieckich.
- Jakie ma Pani plany na ferie? Wyjeżdża gdzieś Pani?
- Co prawda nigdzie nie wyjeżdżam, ale postaram się
wykorzystać ten czas na 100%. Na pewno przeczytam
3 czekające na mnie książki. Poza tym umówiłam się na
spotkanie z przyjaciółmi, a jeśli czas pozwoli, to chętnie wybiorę
się do kina.
- A gdyby miała Pani możliwość spakować się i już jutro
wyprowadzić się do dowolnego miejsca na Ziemi byłoby to…
- Kiedyś byłaby to Szkocja, jednak teraz bez wątpliwości
wybrałabym Portugalię, chociaż gdybym zaznała tamtejszych
letnich upałów, to mam wrażenie, że pożałowałabym tej decyzji.
- Gdyby wygrała Pani milion złotych, na co przeznaczyłaby Pani
te pieniążki?
- Na podróże, pojechałabym do USA, Ameryki Południowej,
a może nawet i do Australii, żeby przybić sobie piątkę
z kangurem.
- I ostatnie pytanie, jakie książki poleci Pani naszym czytelnikom?
- "Igrzyska śmierci", bardzo podobała mi się też książka „Kwiat
Pustyni”, dla fanów horrorów polecę „Przebudzenie” Steven'a
Kinga, a z kryminałów „Miasto cieni” Michaela Russel'a.

Kwiat Pustyni
Waris urodziła się w Somalii, w plemieniu
pustynnych wędrowców. W wieku 13 lat
dziewczęta z tego plemienia są poddawane
rytuałowi obrzezania i wydawane za mąż.
Jednak bohaterka książki została poddana
obrzezaniu w wieku około 5 lat, a miała być
wydana za mąż dopiero w wieku 13 lat. Te
dwa wydarzenia zaważyły na całym
przyszłym życiu Waris. Dziewczyna
ucieka z plemienia i rozpoczyna
przedziwną wędrówkę, którą po wielu
przygodach i drastycznych wydarzeniach
kończy w Nowym Jorku.

 

GM2



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 16 01/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGimnazjalista

KRZYSZTOF WŁOSEK
To uczeń Ia i także zdobywca stypendium. Krzysztof
interesuje się komputerami. Nie lubi kartkówek, ale lubi
matematykę. Jego najmniej ulubionym przedmiotem
okazał się WOS. Krzysztof uczęszcza na dodatkowe
zajęcia m.in. z angielskiego i niemieckiego. Jest miłym
chłopakiem i dobrym kolegą.

JULKA STRACHOWSKA
To kolejna już uczennica Ib, która otrzymała
stypendium. Julia interesuje się piłką nożną,
zwierzakami i śpiewem. Nie lubi sprawdzianów, ale za
to lubi sport i muzykę. Jej ulubionym przedmiotem jest
wf, ale nie przepada za fizyką. Po lekcjach chodzi na
zajęcia do szkoły artystycznej. Jest zabawna i wesoła,
co czyni ją bardzo dobrą koleżanką.

WIKTORIA TRACZ
Jest uczennicą klasy Ib, nagrodzoną stypendium
Marszałka Województwa. Interesuje się zwierzętami
i przyrodą. Lubi czytać (jest częstym gościem
biblioteki także szkolnej - red.). Nie lubi za to śpiewać
i tańczyć. Jej ulubionym przedmiotem jest język
angielski, a najmniej ulubionym wf. Można ją spotkać
na Euroforum. Wiktoria jest bardzo obowiązkowa
i inteligentna, co odbija się na jej ocenach. Sama
twierdzi, że jest cichą myszką.

BARTŁOMIEJ RÓŻYK
Jest uczniem klasy Ia, który również otrzymał
stypendium Marszałka Województwa. Bartek lubi
muzykę, militaria i harcerstwo. Interesuje się również
historią, dlatego też uczęszcza na zajęcia dodatkowe
z tego przedmiotu. Chodzi też na zajęcia dodatkowe
z informatyki. Bartek nie lubi kartkówek i angielskiego,
zaś jego ulubionym przedmiotem jest matematyka.
Jak sam o sobie mówi jest miły, fajny i dobry.

NASI NAJLEPSI

Poznajcie kolejnych zdolnych uczniów naszej szkoły, którym udało się osiągnąć pierwsze lub kolejne już
sukcesy. Tym razem są to stypendyści Marszałka Województwa.  Dziś ósemka, w kolejnym numerze reszta.

Krzysztof Wiktoria

Julka Bartek Magda

MAGDA CIOSMAK
To uczennica klasy Ib, kolejna zdobywczyni
stypendium. Lubi śpiewać, grać w siatkówkę i piłkę
nożną oraz opiekować się zwierzętami. Nienawidzi
pieczarek. Interesuje się muzyką, uczęszcza do
szkoły muzycznej 1-ego stopnia. Jest zabawną
dziewczyną o wielu pomysłach, czasami
zwariowanych.

DANIEL JANKOWSKI
Jest uczniem klasy Id oraz zdobywcą stypendium
Marszałka Województwa. Daniel lubi komputery
i dobre oceny. Jego ulubiony przedmiot to informatyka,
dlatego też interesuje się komputerami i wszystkimi
innymi urządzeniami elektronicznymi. Daniel nie lubi
złych ocen, brzydkiej pogody i chodzenia do szkoły.
Jego najmniej lubianym przedmiotem jest język polski.
Mówi o sobie, że jest miły, pilny i żartobliwy.

WERONIKA WOŹNIAK
Jest uczennicą klasy Ib. Weronika interesuje się
teatrem oraz filmografią. Nie lubi nudy i przesiadywania
w domu. Nigdy nie wybierze komputera, jeśli może iść
na zakupy. Jej ulubionym przedmiotem jest angielski.
Można ją spotkać na zajęciach Euroforum, chóru
szkolnego i zajęciach z matematyki. Jest moją dobrą
koleżanką. Zawsze pomoże i rozbawi

SZYMON KOWALIK
To uczeń klasy Ia i kolejny zdobywca stypendium
Marszałka Województwa. Lubi spędzać czas na
świeżym powietrzu i grać w różne gry. Podobnie jak
każdy z nas nie przepada za odpytywaniem. Interesuje
się informatyką, ale nie lubi biologii. Uczęszcza na
zajęcia z robotyki i angielskiego. Jest miłym
i pomocnym kolegą oraz wzorem ucznia.

Weronika
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NASZE HOBBY

Mam przyjemność ogłosić, że w naszej gazetce pojawił się nowy dział "Nasze Hobby". Będziemy dzielić
sięz Wami zainteresowaniami naszych koleżanek i kolegów. Jeśli uważasz, że to, co lubisz robić, jest ciekawe
i chciałbyś zarazić innych swoją pasją, to zgłoś się do kogoś z Nas (redaktorów). Opowiedz nam o tym, a my na
pewno napiszemy o tym w gazetce. Zachęcamy wszystkich do pokazania swoich talentów. I pamiętajcie, że nie
ma się czego wstydzić! My nie gryziemy:-). Na pierwszy ogień rysunki Ali Tomasiak (jednej z dziennikarek) i…
wąż Antka Oleszka.

Klaudia Mitura

"Zachód słońca"

"Płacz""Pegaz""Panda"

"Dziewczyna"

Antek trzymający Chicę

Kolej na Antka z klasy Ib i jego oryginalne hobby. Mój kolega z klasy
hoduje samiczkę węża. Wabi się ona Chica, co w języku hiszpańskim
oznacza „dziewczynę”. W rozmowie z Antkiem dowiedziałem się, jak ją
trzeba pielęgnować. Okazało się, że co dwa tygodnie trzeba jej dawać
mysz do jedzenia, a terrarium czyścić przynajmniej dwa razy w roku.
Prócz tego konieczne jest utrzymywanie optymalnej temperatury
i wilgotności. Chica ma blisko trzy lat i około metra długości, jednak
dorosłe osobniki osiągają około dwudziestu metrów. A czy ty, drogi
czytelniku, odważyłbyś się hodować węża?

Mateusz S.

Ala rysuje, odkąd dowiedziała się,
że kredki nie są do jedzenia, czyli
od małego. Chodzi na zajęcia
w ArtChacie oraz dużo rysuje
w domu.

rys. Ala Tomasiak

rys. Alarys. Alarys. Ala

rys. Ala
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fot."Zakochana Jane"

DLA FANÓW FILMÓW

Witam cię drogi czytelniku. W tym artykule polecę ci najciekawsze filmy,
które warto obejrzeć w ferie.

"Nietykalni"
Wyluzowanego Drissa nic nie tknie. Chłopak wprawdzie klepie biedę,
niedawno opuścił więzienne mury i mieszka na podparyskim blokowisku,
ale pogody ducha mu nie brak. Pod dostatkiem ma również rezonu, a jego
odzywek nie powstydziliby się mistrzowie komedii scenicznej. Kiedy przez
(nie)zupełny przypadek zostanie opiekunem sparaliżowanego bogacza
Phillippe'a, zmienia się jego życie. Na łzy wzruszenia starczy jedna
chusteczka, łez śmiechu nie otrzecie całą paczką.

"Niewidzialny"
Nick Powell znajduje się właśnie na progu dorosłości. Kończy się okres
nauki w szkole średniej, czas rozpatrzeć swe potencjalne możliwości na
przyszłość. Problem w tym, że Nick tych możliwości nie ma zbyt wiele.
Jego życie to koszmar rządzony przez matkę, która kieruje jego życiem.
W wyniku nieporozumienia zostaje napadnięty i brutalnie pobity. Jego
oprawcy przekonani, że nie żyje, porzucają jego ciało w lesie. Jednak Nick
nie umarł. Jego ciało ostatnimi resztkami trzyma się życia, a póki serce
bije, póty jego duch pozostaje zawieszony między światem żywych
i martwych.

"Zakochana Jane"
Jane Austen jest młodą, można by powiedzieć przebojową, jak na swoje
czasy (jest przełom XVIII i XIX wieku) dziewczyną. Wychowana na
prowincji, wrażliwa i utalentowana. Chwalona za pierwsze próby literackie,
którym jednak brakuje jeszcze, znanej z późniejszych dokonań ironii
i zmysłu obserwacji. To, że pisze dość mdłe romansidła, uświadamia jej
niejaki Tom Lefroy, panicz z Londynu, zesłany na prowincję przez
bogatego wuja, żeby się "wyspokoił". Para na początku za sobą nie
przepada, ale niebawem... 

Klaudia Mitura

fot. "Niewidzialny" fot."Nietykalni"

KRÓTKO I NA TEMAT

W przeddzień Narodowego Święta
Niepodległości został

zaprezentowany program
artystyczny, w którym oddaliśmy

hołd Polakom walczącym za
Ojczyznę oraz tym, którzy

poświęcili za nią życie. 

17 listopada 2016 roku odbyło się
spotkanie z panem Mirosławem

Gajewskim wiceprezesem Banku
Spółdzielczego w Lubartowie

poświęcone spółdzielczości. Celem
spotkania było przybliżenie nam

problematyki związanej z ruchem
spółdzielczym.

15 listopada 2016 roku, w Muzeum
Powstania Warszawskiego, odbyły

się X Ogólnopolskie Spotkania
Ekonomii Społecznej. Wzięła
w nich również udział nasza

Spółdzielnia Uczniowska
„Karmelka”, prezentując swoje

„przedsiębiorstwo szkole”.
Wystąpienie spotkało się z dużym

zainteresowaniem uczestników
konferencji. Jesteśmy dumni, że
działalność naszej spółdzielni jest
dostrzegana przez inne podmioty.

21 listopada 2016 r. obejrzeliśmy 
w naszej szkole spektakle Teatru
Edukacji i Profilaktyki „Maska” 
z Krakowa. Były to: Ja egoista,

Autostrada do piekła i Nick Victoria.
Niosły one ze sobą dużo

wartościowej wiedzy, którą miejmy
nadzieję, przełożymy na swoje

życie codzienne.

23 listopada br. w Kocudzy
rozegrano Indywidualne

Mistrzostwa Województwa w
tenisie stołowym. W kategorii

chłopców, podobnie jak w ubiegłym
roku, bardzo dobre

II miejsce zajął Bartosz
Kowalczyk reprezentujący naszą

szkołę. Gratulujemy!



www.kurierlubelski.pl Kurier Lubelski | Numer 16 01/2017 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Gimnazjalista

DLA MOLI KSIĄŻKOWYCH

W tym numerze wracamy do Was z nowymi propozycjami książek
wartych przeczytania. Tym razem proponujemy coś dla fanów książek
z charakterem. Możecie poszukać ich w naszej szkolnej bibliotece
i poczytać podczas ferii.

Klaudia Mitura

"Moje serce i inne czarne dziury" 
To opowiadanie o szesnastoletniej Aysel, która obsesyjnie planuje własną
śmierć. Jej ojciec dopuścił się brutalnej zbrodni, która wstrząsnęła
wszystkimi. W tym samym czasie Roman, zmęczony własną rodzinną
tragedią, nastolatek, szuka kogoś, z kim będzie mógł odebrać sobie życie.
Chociaż Aysel i Roman nie mają ze sobą nic wspólnego, nowa znajomość
zaczyna wpływać na dwoje nastolatków w nieoczekiwany sposób.
W miarę zbliżania się wyznaczonej daty samobójstwa Aysel zaczyna
wątpić, czy to najlepsze rozwiązanie. Będzie musiała wybierać między
własnym pragnieniem śmierci, a próbami przekonania partnera, aby
pozostali przy życiu. Tyle że Romana nie tak łatwo przekonać...

"Pomiędzy światami"
Wyobraź sobie, że inni przestają cię widzieć i słyszeć… Elizabeth Valchar
budzi się na jachcie po imprezie z okazji swoich osiemnastych urodzin,
które świętowała w towarzystwie szóstki najbliższych przyjaciół. Słyszy
uporczywy łomot. Idzie sprawdzić źródło hałasu, a to, co widzi, zmienia
w jej świecie wszystko. Nagle dostrzega, że myliła się co do siebie
i swoich bliskich. Mozolnie, krok po kroku, odtwarza układankę ze
wspomnień – pełnych gorzkiej prawdy, brudnych tajemnic i miłości – żeby
wreszcie znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytanie – o własną
tożsamość i najcenniejsze wartości w życiu.

"Alive/Żywi"
Budzą się w ciemności, w ciasnej przestrzeni, której nie pamiętają. Potem
napotykają korytarz – jeden, drugi, trzeci. Nie wiedzą dokładnie, ile mają
lat. Wydaje im się, że niedawno mieli po dwanaście, ale wyglądają prawie
na dorosłych. Co się stało z ich rodzicami, domami, życiem? Jak mają się
wydostać? Kto ich tu umieścił? Czy ten ktoś chroni ich przed jeszcze
większym zagrożeniem, czy trzyma w niewoli, z której trzeba uciekać?
Yong skręca w prawo, podchodzi do pierwszego stosu garbów. Pochyla
się i coś podnosi. Kurz i pył opadają maleńkimi kaskadami drobin, które
zawisają i wirują w powietrzu. Yong trzyma w ręku kość.

Nikola Biskup

KRÓTKO I NA TEMAT

We wtorek, 22 listopada, 
52 gimnazjalistów wspólnie

oglądało mecz Borussia Dortmund
– Legia Warszawa.

25 listopada 2016 r. na pływalni
MOSiR w Lubartowie odbyły się
Mistrzostwa Powiatu w pływaniu

drużynowym oraz indywidualnym.
W sztafecie 10x25m stylem

dowolnym, zarówno dziewczęta,
jak i chłopcy, spisali się znakomicie

zajmując II miejsce. 

25 listopada w SP4 w Lubartowie
odbył się 12. finał Miejskiego

Festiwalu Piosenki Angielskiej TOP
SONGS. Klaudia Mitura z klasy IIb
wykonaniem piosenki „Writing's On

The Wall” zapewniła sobie 
2. miejsce. Anna Aftyka z kl. IIb
została wyróżniona za piosenkę

„Color Of Your Life”. Jeszcze jedna
nagroda za zajęcie 3. miejsca trafiła

do zespołu w składzie Magda
Ciosmak i Karolina Tomala z klasy

Ib prezentującego piosenkę
„Everything At Once”. Gratulujemy

sukcesu! 

25 listopada w gmachu Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego odbył się
Finał Ogólnopolskiego Przeglądu

Poezji – XIX Jesiennych Debiutów
Poetyckich. W gronie wyróżnionych

znalazła się uczennica klasy IIIc
naszego gimnazjum Alicja Kusyk.
Gratulujemy i życzymy powodzenia

w kolejnych konkursach! 

30 listopada z okazji andrzejek, na
łączniku szkoły można było

wspólnie pobawić się przebijając
szpilką papierowe serce z imionami

przyszłych żon bądź mężów,
rzucić „magicznymi” kostkami,
zagrać w koło fortuny, czy też

wylosować zawód przyszłości. 
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COŚ DLA FANÓW MUZYKI

Lubisz słuchać muzyki, ale dawno nic fajnego nie wpadło ci w ucho?
Myślę, że piosenki, które są umieszczone w tym artykule przypadną ci do
gustu! A oto one:
·  Justin Bieber - Confident feat. Chance The Rapper
·  Lady Gaga - Million Reasons
·  Carla’s Dreams - Sub Pielea Mea
·  John Legend - Love Me Now
·  Cashmere Cat - Trust Nobody feat. Selena Gomez, Tory Lanez
·  Agnieszka Chylińska - Królowa łez
·  Alvaro Soler- Libre feat. Monika Lewczuk
·  The Chainsmokers - Closer feat. Halsey                             Ola Lato
· 

PROPOZYCJE NA SPĘDZENIE FERII ZIMOWYCH

Nie masz jeszcze żadnych planów na tegoroczne ferie? Żaden problem!
Myślę, że czytając ten artykuł, znajdziesz coś dla siebie.
·  Pierwsza opcja jest dla leniuszków. Możesz zrobić sobie minimaraton
filmowy. Zakupić sobie popcorn, jakiś napój i obejrzeć jakiś superfilm.
Myślę, że podczas roku szkolnego mało kto ma czas na oglądanie filmów,
dlatego ferie są idealnym na to czasem. 
·  Druga opcja jest dla osób, które chcą spędzić ten czas aktywnie.
Fajnym pomysłem jest lodowisko. Oczywiście jeżeli będzie śnieg i mrozek
możesz ulepić bałwana lub ze znajomymi budować coś z tego śniegu,
bądź rzucać się gałkami. Jeśli w swojej okolicy masz górkę możesz
wybrać się na sanki!
·  Świetną opcją są też gry planszowe. Podczas grania w nie możesz
genialnie się bawić, a zarazem spędzać czas z rodziną lub przyjaciółmi.
Teraz jest wiele śmiesznych i szalonych gier planszowych. Według mnie
każdy znajdzie coś dla siebie!
·  Jeśli masz zdolności kulinarne, możesz zastąpić w tym swoją mamę.
W czasie ferii możesz odkryć i wypróbować wiele nowych przepisów.
Myślę, że wtedy i ty będziesz się cieszył przez to, że przyjemnie
spędzasz czas, i twoja mama, ponieważ będzie miała więcej czasu dla
siebie.
·  Poza tym w szkole będą organizowane zajęcia sportowe, każdy może
przyjść i pouprawiać trochę sportu.
·  Dodatkowo dla uczniów naszej szkoły za okazaniem legitymacji będą
darmowe wejściówki na basen w godzinach 13.20-14.15.
·  Polecam też odwiedzenie naszej biblioteki szkolnej i spędzenie ferii
z książką (a jest z czego wybierać!).

Aleksandra Lato

KRÓTKO I NA TEMAT

5 grudnia w II LO odbyły się
VIII Mikołajkowy marsz na

orientację, w którym nasi uczniowie
zajęli miejsca na podium. Na

I miejscu znalazły się Ania Aftyka
i Ala Topyła z kl. IIb. II miejsce

przypadło zespołowi w składzie:
Karol Olejnik, Patryk Koc i Jakub
Czelej z kl. IIIc. III miejsce zajął

Jakub Kusyk i Damian Grzeszczak
z kl. IIIc. Gratulujemy!

MANEKIN CHALLENGE zabawa
polegająca na zastyganiu podczas
wykonywania różnych czynności, 

a cel to nic innego jak dobra
zabawa. Moda na nagrywanie
krótkich filmików nie ominęła

również GM2. Zapraszamy do
obejrzenia na naszym kanale na

YouTube.

Loteria gwiazdkowa, która już na
dobre wpisała się w tradycje szkoły
i SU „Karmelka” w tym roku trwała

w dniach 5-9 grudnia. Nagrodą
główną były dwa duże pluszowe
miśki, a poza tym: piłki, plecaki,

koszulki, czekoladki, bidony, kubki,
kosmetyki i wiele innych.

Jak to zwykle 6 grudnia bywa św.
Mikołaj odwiedza wszystkie domy,
to w tym roku nie ominął również
naszej szkoły. Przy dźwiękach
piosenek świątecznych Mikołaj
tańczył, przybijał piątki i przede
wszystkim składał życzenia.

Prawdziwe „mikołajkowe
szaleństwo” - takiego widoku nie

ogląda się często.

W atmosferę świąteczną
wprowadzili nas uczniowie podczas

koncertu kolęd, który odbył się 
20 grudnia 2016 roku. Na koncercie
usłyszeć mogliśmy zdolne solistki
przedstawiające kolędy i pastorałki

śpiewane, jak i grane na
instrumentach.

Ania Aftyka
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Celebryci, choć woskowi, łudząco przypominali nam
żywych ludzi. Łatwo więc było pomylić się, kto tam jest
żywy, a kto jest tylko figurą. Po licznych sesjach
zdjęciowych u boku figur, udaliśmy się na shopping do
Primarka. Gdy skończyliśmy robić zakupy
(wszyscy o pół  portfela lżejsi!), ale jakże zadowoleni,
z nową dawką pozytywnej energii, ruszyliśmy do
Muzeum Brytyjskiego, aby spotykać się twarzą
w twarz z mumiami. Nie obeszło się także bez
zerknięcia okiem na osiągnięcia kulturowe
starożytnych Rzymian i Greków. Wieczorem
wróciliśmy do swoich domków, gdzie „nasze nowe
rodziny” czekały już z kolacją.
Dzień trzeci zaczęliśmy spacerem do parku, w którym
próbowaliśmy nakarmić tamtejsze wiewiórki, jednak
one nie wydawały się być nami zbytnio
zainteresowane. Następnie przeszliśmy obok Pałacu
Buckingham i Big Bena, które są wspaniałą budowlą.
W końcu moment, na który każdy z nas czekał.
Mogliśmy zrobić sobie sesję zdjęciową w słynnych
londyńskich budkach telefonicznych. Tego dnia
odwiedziliśmy również dwa muzea: Muzeum Historii
Naturalnej, Muzeum Nauki i Techniki, a także
Narodową Galerię Sztuki, w której znajduje się
wszystkim dobrze znany obraz Słoneczniki Van
Gogha. Na tym zakończyliśmy ten dzień.
Nasz ostatni dzień w Londynie spędziliśmy między
innymi na London Eye, z którego obserwowaliśmy całe
miasto z góry. Płynęliśmy po Tamizie, aby później
przejechać się kolejką linową Emirates Air Line.
Ostatnią atrakcją wyjazdu było zwiedzanie Muzeum
Morskiego. Później czekała nas tylko długa podróż
i powrót do szarej codzienności.

Klaudia Mitura

WSPOMNIENIA Z LONDYNU

W grudniu kilkoro uczniów z naszego gimnazjum miało
okazję zwiedzić Londyn na wycieczce. Na pewno
każdy z uczestników przyzna, że były to
niezapomniane chwile. Nasza podróż zaczęła
się w Lubartowie, skąd wyjechaliśmy, by przemierzyć
wiele kilometrów aż do Francji, gdzie w końcu po wielu
godzinach jazdy mogliśmy zrelaksować się, płynąc
promem do Anglii - celu naszej wyprawy. Byliśmy
wielkimi szczęściarzami, ponieważ wypłynęliśmy na
morze przed samym wschodem słońca, który później
wielu z nas obserwowało. Po dotarciu do stolicy
Wielkiej Brytanii, nie marnowaliśmy ani chwili i od razu
rozpoczęliśmy zwiedzanie. Nasz pierwszy dzień
w Londynie upłynął na naprawdę długim spacerze po
jego licznych ulicach. Widzieliśmy m.in. miejsca
inspiracji dla J.K. Rowling podczas pisania
słynnego Harrego Pottera, najczęściej nawiedzane
przez duchy miejsce w Londynie, czyli Tower of
London. Wieczorem, zmęczeni aczkolwiek
zadowoleni, pojechaliśmy na spotkanie z naszymi
„nowymi brytyjskimi rodzinami”, czyli osobami,
u których mieliśmy mieszkać przez kolejne parę dni.
Już podczas kolacji wyzbyliśmy się większości
stereotypów na temat Brytyjczyków. Nie są oni nudni
i nieprzyjemni, jak powszechnie się sądzi, wręcz
przeciwnie, są to bardzo uśmiechnięci i serdeczni
ludzie. Po całym dniu wrażeń sen przyszedł nam
z łatwością.
Dzień drugi był dla nas dniem odpoczynku. Po
śniadaniu pojechaliśmy do Muzeum Figur Woskowych
Madame Tussauds. Każdy był zachwycony, mogąc
spotkać tam swojego idola, chociaż ci nie byli zbytnio
skłonni do rozmowy. 

Usain Bolt i... my

Mój idol Leonardo!Angielskie sandwiches

My i... Big Ben

Spacerek po mieście
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POMYSŁ NA PREZENT
DLA BLISKEJ OSOBY

Niedawno powitaliśmy rok 2017.
Każdy jest rok starszy i wiele osób
z naszych przyjaciół, czy też
rodziny, robi imprezy urodzinowe.
I jak wiadomo tutaj pojawia się
odwieczny problem – jaki prezent
kupić? Czasem mimo, że znamy
kogoś wiele lat, wcale nie jest łatwo
wpaść nam na ten idealny pomysł
na prezent, więc podam Wam tutaj
kilka bardziej oryginalnych
propozycji niż kwiatki
i bombonierka.
Pierwszą pozycją na liście będzie
sprawdzony przeze mnie album
muzyczny. Każdy słucha przecież
muzyki, więc moim zdaniem taki
prezent jest jak najbardziej trafny.
Jeśli wiesz, że twój bliski lubi
czytać, to na pewno będzie mu
miło, gdy kupisz mu książkę. Jeśli
twoja koleżanka zaczyna się
malować lub interesuje się tym, to
może warto kupić jej paletkę cieni
do powiek albo pędzelki (na Allegro
można znaleźć je w bardzo
korzystnej cenie).

Ostatnio zdałam sobie sprawę, jak
wiele osób rysuje lub maluje
obrazy, taka osoba na pewno
ucieszyłaby się z zestawu dobrych
kredek, farb itp. Często takie
zestawy pojawiają się na promocji
w Lidlu. Czymś, co powinno
ucieszyć chłopaka, będzie gra na
PC, xbox'a. Gdy twoja
koleżanka/kolega ogląda jakiś serial
lub jest fanem np. Harrego Pottera,
to w internecie bez problemu
można znaleźć T-shirt ze wzorem
z tego serialu/filmu. Mnie osobiście
bardzo podoba się pomysł kupienia
mamie/koleżance elektrycznej
szczotki do czyszczenia twarzy.
Jest to bardzo przydatne w dbaniu
o cerę i codziennej pielęgnacji.
Te rzeczy wymienione przeze mnie
to zaledwie kilka przykładów na
naprawdę fajny prezent, bo jest ich
o wiele więcej. Mam nadzieję, że
komuś z was pomogłam chociaż
odrobinę przy zakupach.

Klaudia Mitura
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Emilka Mateusz

NASI NOWI REDAKTORZY

W ostatnim czasie do grupy dziennikarzy szkolnych dołączyło dwóch
nowych redaktorów: Emilka Gołębiowska i Mateusz Mroczek z kl. Id.
Emilka mówi o sobie, że jest osobą bardzo towarzyską, lubi taniec, śpiew.
Kocha psy, a szczególnie swoją Misię. Nie lubi sprzątania. Jej ulubionym
przedmiotem są język polski i w-f. Chodzi na wolontariat, chór i jest
członkiem "Karmelki".
Mateusz nie lubi marnować czasu i zajmować się bezsensownymi
czynnościami. Jest zabawny, inteligentny i pracowity. Interesuje się
medycyną i prawem. Chodzi na kurs fotograficzny i rzeźbiarski.
Ulubionymi przedmiotami są: chemia, biologia i wos, może najmniej lubi
muzykę.
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