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„Nie mogę uszczęśliwiać ludzi. Nie jestem słoikiem Nutelli”. To prawda! W tym artykule opiszę rzeczy i
sytuacje z życia, które nie uszczęśliwiają ludzi, tylko wręcz uprzykrzają im życie. Oto kilka z nich.

W pogoni za szczęściem

1.Korek. Wyobraź
sobie, że jedziesz
na ferie zimowe, a
w twoim aucie
zepsuła się
klimatyzacja.
Jesteś około 70
metrów od
mechanika, w
aucie jest zimno,
jak nie wiem co i
nagle co widzisz?
Zgadnij! Korek, ale
niestety nie od
butelki…
2.Kolejka w
sklepie. Otóż
stojąc w ciasnej
kolejce w sklepie
ponad 10 minut
mogą cię rozboleć
nogi, a kolejka jest
tak długa, i tak

ciasna, że nie ma
się ani jak ruszyć,
ani jak usiąść. Nie
pomaga myśl, że
w koszyku masz
słoik Nutelli…
3.Wyprawa w
góry. Można sobie
skręcić kostkę,
złamać nogę lub
rękę, zwichnąć
kark itd. Jednym
słowem: Fala
nieszczęść!
Oczywiście nie
chcę nikogo
zniechęcać.
Bardzo miło
spaceruje się po
górach, a
szczególnie w
dzień, w który jest
ani nie za ciepło,
ani nie za zimno.

4. Jazda
pociągiem. Jeśli
nie zajmujemy
razem z rodziną
lub przyjaciółmi
całego przedziału,
może usiąść obok
ciebie jakaś
nieznajoma pani,
która rozpycha się
nie tylko na
swoim, ale
również na twoim
miejscu…
5.Wyjście na
grzyby z
rodzicami. Długo
prosiłaś (lub
prosiłeś) rodziców
o wyjście na
grzyby do lasu, na
całe popołudnie.
Idziecie do lasu

i okazuje się, że
nie ma grzybów.
Masakra.
Na szczęście są
też sytuacje
adekwatne do
powiedzonka:
„Dziecko dostało
słoik Nutelli,
zrobiło sobie z nim
zdjęcie - oto
definicja
szczęścia, ujęta
na jednym
zdjęciu”. Takie
wydarzenia to na
przykład:
1.Dostanie szóstki
z historii. Tego
chyba nie trzeba
tłumaczyć (u
niektórych to
normalne, dostać

szóstkę, ale u
mnie na przykład
nie:)).
2.Otrzymanie
zwierzęcia, o które
długo prosiło się
rodziców.
3.Pójście na
upragniony od
kilku miesięcy
koncert swojego
ulubionego
zespołu.
Powodzenia w
łowach
szczęśliwych
wydarzeń! 

Anna Spalińska

W tym 
numerze:

Wspomnienia z
wyjazdu
szkolnych
redaktorów do
Uniejowa (str. 2-3)

Wieś vs. miasto
(str. 4-5)

Codzienna moda
(str. 5)

Słoik Nutelli przepisem na szczęście? Julia Kipiel
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Mimo tego, że
jest małe, to
naprawdę może
do siebie
przyciągnąć
wielu turystów
oraz dzieci. Dla
głodnych
wrażeń polecam
park linowy
znajdujący się
koło Domu
Pracy Twórczej.
Na tym terenie
są trzy trasy -
mała dla
najmłodszych,
która nie jest
zbyt trudna ani
za wysoka.
Kolejna trasa -
średnia dla
nastolatków,
która jest
położona
wysoko i
przeszkody są
oryginalne i
coraz
trudniejsze.

Ostatnia trasa –
wysoka, jest
położona
najwyżej ze
wszystkich.
Przeszkody na
pewno
wymagają od
uczestników
wiele siły, sprytu
i odwagi.
Chcesz więcej?
Park zapewnia
też tyrolkę nad
rzeką Wartą.
Wspaniałe
przeżycie!
Bardzo
polecam.
Kolejną atrakcją
w Uniejowie jest
Zagroda
Młynarska, w
której jest
bezpieczne
miejsce do
rozpalania
ogniska. Jest
też tam
warsztat,

piec do
pieczenia na
przykład chleba
oraz kilka
młynów. Idealne
miejsce dla
osób, które chcą
przekonać się
jak dawniej żyli
ludzie. Ostatnią
atrakcją jest
cudowny rynek,
w którym rośnie
wiele kwiatów.
Jest też tam
most nad Wartą.
Naprawdę
polecam
pojechać do
tego miasta i
zwiedzić
opisane
miejsca!

Emilia Łagun

Termy
Uniejowskie to
odkryte baseny
uzdrowiskowe,
które znajdują
się koło
średniowiecznego
zamku.
Czasami kolejki
do term trwają
ok. cztery
godziny, ale
uwierzcie mi -
bardzo się
opłaca
poczekać.
Można
powiedzieć, że
te termy są
aquaparkiem.
Są tam trzy
zjeżdżalnie,
jedna niebieska
czteroosobowa,
druga żółta
jednoosobowa

ze specjalnymi
efektami
(można to
nazwać rurą),
jest też
niebieska
jednoosobowa,
tylko że na niej
się wolno
zjeżdża i
ostatnia mała w
brodziku dla
dzieci. Baseny
znajdują się
również
wewnątrz, tam
też znajdują się
atrakcje, np.
statek piratów.
Ogólnie na
termach jest
dużo jacuzzi.
Najbardziej mi
się spodobały
niezwyczajne
bąbelki, jest to

uczucie, jakby
ktoś odkręcał
butelkę wody
gazowanej.
Ostatnią
atrakcją jest
rwąca rzeczka.
Ciężko się z niej
wychodzi, ale
jest w niej dobra
zabawa.
Zapraszam Was
serdecznie do
pojechania tam,
bo warto. Nawet
jeśli ma się dom
daleko, to
bardzo blisko
jest hotel, a jego
opis znajdziecie
w kolejnym
artykule.

Julia Kipiel

Uniejów to nie jest zbyt duże miasto, ale stało się
bardzo znane, ponieważ odkryto tam termy.

Termy w Uniejowie - czy warto?

Nasze dziennikarki w Uniejowie

Droga do Zamku

Uniejów to miasto znajdujące się koło Łodzi. Przez
to miasto płynie rzeka Warta. 

Miasto pełne wrażeń

JZ

Julia Kipiel
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Spałyśmy w
Domu Pracy
Twórczej. Jest
to bardzo ładny,
dość nowy
hotel. W recepcji
można było
zakupić
pamiątkowe
magnesy. Aby
wejść do pokoju,
trzeba było
zbliżyć kartę
magnetyczną do
czytnika. Taki
klucz
otrzymywało się
w recepcji.
Pokoje również
były bardzo
ładne. My
miałyśmy pokój
czteroosobowy.
Był on

dość duży.
Składał się z
trzech części:
pokoiku
dziennego,
gdzie
znajdowały się
dwa łóżka, małej
sypialni z
dwoma łóżkami
i ładnej łazienki.
Pokoje na
pierwszym
piętrze miały
wspólny balkon.
Widok z hotelu
był
niezapomniany,
a był to zamek i
rzeka Warta.
Śniadania,
obiady i kolacje
jedliśmy na
stołówce

na parterze.
Jedzenie było
przepyszne.
Moim zdaniem
ten hotel jest
dobrym
miejscem na
przenocowanie
podczas
wycieczki do
Uniejowa.
Chętnie bym
tam wróciła ,
ponieważ hotel
był naprawdę
urokliwy, trochę
w stylu
średniowiecza i
to bardzo
zachęca do
odpoczynku w
nim.
Julia Banasiak

W ubiegłym roku szkolnym nasza redakcja
zajmowała wysokie miejsca w konkursach Junior
Media i wygrała wyjazd do Uniejowa.

Nasze pięciodniowe mieszkanie

Trzy  razy
miałyśmy
wykłady
dziennikarskie.
Odbyły się też
zajęcia
fotograficzne.
Na pierwszych
warsztatach
robiliśmy filmik i
zdjęcie grupowe
na stronę
internetową.
Podczas
kolejnych zajęć
dobrano nas w
paroosobowe
grupy. Każda
grupa miała
zdobyć od
mieszkańców
Uniejowa
informacje o

mieście i jego
okolicach. Moja
grupa zadawała
pytania paniom
z biblioteki i
strażakom.
Kolejnego dnia
odbyły się
warsztaty
fotograficzne, na
których każda z
czterech grup
fotografowała
coś innego, na
przykład mój
zespół
fotografował
kwiaty i rynek.
Były to
naprawdę
ciekawe
warsztaty. Na
czwartych

warsztatach
mieliśmy
stworzyć
pytania do
różnych osób,
między innymi
do Anity
Włodarczyk,
kosmetyczki i
żołnierza. Moim
zdaniem
warsztaty były
bardzo ciekawe
i warto było
pojechać do
Uniejowa.

Alicja Starzec

Uczyłyśmy się też piec podpłomyki!

Nie ma to jak termy!

Warsztaty Junior Media

Podczas pięciodniowego wyjazdu do Uniejowa
uczestniczyłyśmy w różnych warsztatach.

Juniorowe warsztaty

JZ

JZ

JZ
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Przez wiele stuleci zmieniały się upodobania ludzi - na początku istniały tylko wsie. Dopiero w czasach
narodzin przemysłu powstały miasta z prawdziwego zdarzenia. W tamtym okresie mieszkańcy najbardziej
cenili sobie większe obszary mieszkalne. Obecnie ten trend właściwie się odwrócił: ludzie preferują domy
z dala od zgiełku i zanieczyszczeń. Pomówmy w takim razie co jest lepsze - mieszkanie pośród wielu
sąsiadów w blokach czy raczej w ciszy i spokoju.

Tętniące życie czy oaza spokoju? 

Zacznijmy od
miasta. To tutaj
skupia się życie
aglomeracji:
sklepy, usługi,
miejsca pracy,
atrakcje
turystyczne czy
obiekty
powiązane z
kulturą jak kino
czy teatr. To
bardzo ważne
dla
mieszkańców,
tym bardziej, że
wszystko, co
najważniejsze,
znajduje się w
centrum bądź
niewielkiej od
niego odległości.
Nawet jeśli nie
mówimy o
obiektach
użyteczności
publicznej, wiele
pozostałych
miejsc jest na
wyciągnięcie
ręki, mam tu na
myśli dobrze
rozbudowaną
infrastrukturę
drogową oraz
szeroko
rozwiniętą siatkę
komunikacji
miejskiej - w
większości
miast (a teraz
nawet
miasteczek)
funkcjonuje sieć
przynajmniej

autobusowa, w
większych
aglomeracjach
tramwajowa czy
nawet metro.
Niestety, miasto
ma także swoje
wady. Przede
wszystkim
możemy
narzekać na
hałas oraz brak
spokoju ze
względu na ruch
drogowy a także
ludzi, bowiem
większe
miejscowości
funkcjonują
praktycznie
przez całą dobę
dzięki klubom i
dyskotekom.
Innym
problemem jest
też chociażby
fakt, że nawet
na wspaniałej
jakości i
wielkości
drogach mogą
zdarzyć się
zatory, a przez
to trudniej jest
dostać się
odpowiednio
szybko do celu,
szczególnie
wybierając swój
prywatny
samochód.
Przejdźmy do
wsi - niekiedy
takie miejsce to
oaza spokoju.

Nie mieszkając
przy drodze
przelotowej,
możemy
spokojnie
zrelaksować się
i odpocząć.
Ważną zaletą
jest często
także niewielka
gęstość
zaludnienia, a co
za tym idzie -
mieszkańców
może być
naprawdę
niewiele i dzięki
temu można
jeszcze łatwiej
nawiązać
kontakty nie
tylko z
sąsiadem zza
płotu. Bardzo
powiązany ze
zmieniającym
się trendem jest
duży rozwój
handlu, co
pozytywnie
wpływa na
dostęp do
świeżych
produktów,
ponieważ coraz
częściej
otwierane są
prywatne
sklepiki. (cd. str.
5.)

Miasto oferuje nam futuryzm i moc atrakcji.

Wieś pozwoli nam na odpoczynek do woli.

MK

MK
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(cd. ze str. 4)
W danej wsi
łatwiej jest
podejmować
decyzje na
temat
gospodarowania
budżetem czy
dotacjami (w
tym momencie
nawet Unia
Europejska
finansuje różne
obiekty na
obszarach
wiejskich), gdyż
ułatwiony jest
bezpośredni
kontakt
pomiędzy
władzą a
mieszkańcami,
tym bardziej, że
prościej jest
znać potrzeby
danej rodziny.
Jest ich po
prostu znacznie
mniej niż w
większym
mieście.
Na wsi również
pojawiają się
pewne
niedoskonałości.
Zazwyczaj
największą
wadą jest duża
odległość od
centrum miasta.
W takiej sytuacji
posiadanie auta
jest wręcz
niezbędne, aby
ułatwić sobie
sposób podróży

i skrócić czas
dojazdu do
większej
miejscowości.
Głównym
czynnikiem
powodującym
konieczną
potrzebę
posiadania
swojego
samochodu jest
to, że autobusy
podmiejskie
docierają do wsi
nawet do 75%
rzadziej, niż
wykonują kursy
na terenie
miasta (choć i tu
można
polemizować,
biorąc pod
uwagę prężnie
rozwijającą się
siatkę
autobusową w
Wałbrzychu,
gdzie wiele
kursów jest
mocno
rozbudowanych
o warianty do
licznych
miejscowości w
ościennych
gminach, a
autobusy często
dojeżdżają tam
z centrum
miasta). Nie ma
też tam
popularnych
supermarketów
występujących
w mieście,

a oferta kultury
nie do końca
jest dobrze
rozwinięta.
Warto jednak
dopowiedzieć,
że wsie
rozwijają się
jeszcze prężniej
niż przed
kilkunastoma
laty. To
powoduje duży
wzrost
mieszkańców,
którzy wybrali
swoje miejsce
zamieszkania
jako obszar
pozamiejski ze
względu na
rozwój tego
terenu. Gdyby
komfort nie był
podnoszony,
ludzie dalej
kumulowaliby
się w miastach,
które i tak
gwarantują
przyzwoity
poziom życia.
Co w takim
razie jest
lepsze? To już
tylko zależy od
Waszych
preferencji – co
najbardziej
cenicie, jaki styl
życia Wam
odpowiada i
gdzie czujecie
się najlepiej. 
Miłosz
Kaczmarek
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Jeśli chodzi o
młodzież to taki
problem
powstaje
najczęściej w
szkole. Jak
sobie z tym
radzić? Moją
pierwszą poradą
jest ignorowanie.
Najlepiej nie
zwracać uwagi,
wyciągnąć
słuchawki i
posłuchać
ulubionej
muzyki. Jeśli nie
masz takiej opcji
to pójdź w inne
miejsce,

z daleka od
osoby, która Cię
hejtowała. Moją
drugą radą jest
to, że jeśli nie
masz pieniędzy,
żeby kupić
markową rzecz,
to pójdź do
lumpeksu.
Można tam
zdobyć różne
wartościowe
ubrania. Trzecia
i ostatnia opcja
wygląda tak, że
możesz
przerobić małą
lub za dużą
odzież

w dopasowaną
do swojego
stylu. Na
przykład
obcinając
rękawy lub
nogawki,
możesz też
naszyć różne
ozdoby.
To koniec moich
propozycji i
mam nadzieję,
że Wam się
przydadzą.

Julia Kipiel

Ostatnio powstaje bardzo dużo hejtów na temat
tego, jak ludzie się ubierają. Najbardziej
wychwytuje się ubiór gwiazd.

Oszczędna moda

Moda bez metki Julia Kipiel


	W tym
	numerze:
	Wspomnienia z wyjazdu szkolnych redaktorów do Uniejowa (str. 2-3)
	Wieś vs. miasto (str. 4-5)
	Codzienna moda (str. 5)
	„Nie mogę uszczęśliwiać ludzi. Nie jestem słoikiem Nutelli”. To prawda! W tym artykule opiszę rzeczy i sytuacje z życia, które nie uszczęśliwiają ludzi, tylko wręcz uprzykrzają im życie. Oto kilka z nich.

	W pogoni za szczęściem
	Uniejów to miasto znajdujące się koło Łodzi. Przez to miasto płynie rzeka Warta.

	Miasto pełne wrażeń
	Uniejów to nie jest zbyt duże miasto, ale stało się bardzo znane, ponieważ odkryto tam termy.
	Termy w Uniejowie - czy warto?
	W ubiegłym roku szkolnym nasza redakcja zajmowała wysokie miejsca w konkursach Junior Media i wygrała wyjazd do Uniejowa.

	Nasze pięciodniowe mieszkanie
	Podczas pięciodniowego wyjazdu do Uniejowa uczestniczyłyśmy w różnych warsztatach.


	Juniorowe warsztaty
	Przez wiele stuleci zmieniały się upodobania ludzi - na początku istniały tylko wsie. Dopiero w czasach narodzin przemysłu powstały miasta z prawdziwego zdarzenia. W tamtym okresie mieszkańcy najbardziej cenili sobie większe obszary mieszkalne. Obecnie ten trend właściwie się odwrócił: ludzie preferują domy z dala od zgiełku i zanieczyszczeń. Pomówmy w takim razie co jest lepsze - mieszkanie pośród wielu sąsiadów w blokach czy raczej w ciszy i spokoju.

	Tętniące życie czy oaza spokoju?
	Ostatnio powstaje bardzo dużo hejtów na temat tego, jak ludzie się ubierają. Najbardziej wychwytuje się ubiór gwiazd.

	Oszczędna moda

