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Moją największą pasją jest fotografia.
Natalia Drusewicz,
klasa 1a
strona 2

en dzien zmieniła  oje zycie

                                   Witamy wszystkich naszych Czytelników!

W tym wydaniu Rumianki przeczytacie jakie pasje drzemią w naszych licealistach. Przygotowaliśmy też kilka
porad walentynkowych, bowiem wciąż jeszcze mamy miesiąc luty, a to jak wiadomo miesiąc zakochanych.
Szczególnej uwadze polecamy artykuł napisany przez Paulinę, uczennicę klasy III. Opowiedziała o swoich
doświadczeniach, które z beztroskiego życia nastolatki przeniosły ją nieoczekiwanie w dorosłość.
Poniżej możecie podziwiać piękne zdjęcie wykonane przez naszą koleżankę Natalię Drusewicz. Niech ono
będzie zapowiedzią  artykułu, który znajdziecie na kolejnej stronie. 
                                                                                                                      Zapraszamy!
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                Fotografia, moja pasja.
                                        Natalia Drusewicz klasa 1A

Od 4 lat moją największą pasją jest fotografia. Zaczęło się to gdy mój wujek pokazał mi swój sprzęt: wszystkie
aparaty, obiektywy, filtry i statywy. Zawsze byłam ciekawa jak to wszystko się obsługuje.
Pewnego dnia zapytałam wujka czy nauczy mnie obsługiwać sprzętem fotograficzny, bo od zawsze miałam
duszę małego artysty i stwierdziłam, że chcę spróbować i tego.
W wakacje gdy coraz bardziej zaczęłam się tym interesować zakupiłam swój pierwszy aparat i zaczęłam
działać. Zaczęło się od zwyczajnych zdjęć robionych roślinom czy widokom.
       
          Od 1 klasy gimnazjum zaczęłam uczęszczać na zajęcia fotograficzne. W pierwszej klasie było nudno i
nic się nie nauczyłam, natomiast w drugiej nauczyłam się bardzo dużo: pracowałam w studiu, nauczyłam się
ustawiać dobrze lampy i blendy, aby ładnie oświetlić zdjęcie. W trzeciej klasie uczyłam się bardziej teorii.
Pojęcia takie jak focus, czas naświetlania czy ISO nie były mi już nieznane, a także stworzyliśmy swoją
własną ciemnie.
Szybko zaczęłam zdobywać osiągnięcia, pierwszy udział w konkursie i od razu pierwsza wygrana. Zdobyłam
dużo osiągnięć, największe z nich to:
- 1 miejsce w konkursie wojewódzkim,
- 1 miejsce w konkursie powiatowym,
- 3 miejsce w konkursie powiatowym,
- wyróżnienie w konkursie powiatowym.
I dużo innych:)
Z każdym osiągnięciem czuję się coraz lepiej i działam coraz bardziej. Aktualnie wzięłam udział w konkursie
ogólnopolskim, a na swojej liście mam ich jeszcze kilka.
Dużo osób nie wierzyło we mnie gdy powiedziałam im, że fotografia jest moją pasją i stwierdzili, że nie nadaje
się do tego, ale gdy pokazałam im parę moich zdjęć to się mocno zdziwili.

Prowadzę swoją stronę na facebook’u, na której staram się wstawiać najlepsze moje zdjęcia i ukazywać
swoje osiągnięcia.

N.D N.Dnatalia natalia
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Nazywam się Paulina i mam 19 lat. W wolnym
czasie interesuję się literaturą, malarstwem i
rysunkiem. Chciałabym opowiedzieć  swoją historię.
15 lutego – ten dzień zmienił moje życie. Ciąża. Gdy
w mojej głowie pojawiło się to słowo cały świat jakby
runął mi na głowę. Pomyślałam – jak to możliwe –
dlaczego ja? Obowiązki, poświecenie, wyrzeczenia i
ta odpowiedzialność. Jestem przecież taka młoda,
wizja dojrzałości była mi dosyć odległa. Nie powiem
żebym się ucieszyła wręcz przeciwnie. Z
przerażenia i beznadziejności głupie rzeczy
przychodziły mi do głowy. Perspektywa ”pozbycia
się” ówczesnego problemu zrodziła się w mojej
głowie i wciąż powracała doprowadzając mój i tak
już zaburzony stan psychiczny do wyczerpania.
Gdy już ochłonęłam, zdecydowałam się powiadomić
o wszystkim drugą stronę. Niestety jedyne na co
mogłam liczyć to pragnienie aborcji, obelgi i zarzut
kłamstwa.

Gdy postanowiono, że ONO jest – nie dostałam
wsparcia ani zrozumienia.
„Samotna 19latka z dzieckiem” to niewykonalne-
powiedziałam. Pomyślałam również, jak taki obraz
odbierało od zawsze społeczeństwo, przez co moje
obawy tylko wzrastały, ale to nie koniec. O
wszystkim musiałam przecież powiadomić
rodziców. Gdy stanęłam przed nimi pełna lęku o
reakcję zostałam mile zaskoczona. „Będzie takie
maleństwo w domu” – usłyszałam  i nie mogłam
uwierzyć. Od zawsze mogłam liczyć na rodziców i
teraz również. To właśnie Oni skutecznie wybili mi z
głowy chęć popełnienia największego błędu w moim
życiu.  Gdy wieść o ciąży rozeszła się, byłam
spokojna. Rówieśnicy podeszli do tego pozytywnie,
zadawali setki pytań. Dyrekcja, nauczyciele oraz
psychologowie otoczyli mnie wsparciem i troską.
Lepiej być nie mogło! To utwierdzało mnie w
przekonaniu, że młoda mama-może być dobrą
mamą. Z niecierpliwością czekałam na narodziny
Oliviera. Gdy poczułam Jego pierwsze ruchy
wiedziałam, że to najpiękniejsze co mogło mnie w
życiu spotkać. 
Dzisiaj nie jestem już tą samą dziewczyną. Pisząc
to trzymam na kolanach swoje trzymiesięczne
maleństwo, dojrzalsza, silniejsza i przede
wszystkim szczęśliwsza. Choć nadal czasem
wracam do złych czasów to wiem, że dokonałam
właściwego wyboru.

P.K

              15 lutego – ten dzień zmienił moje życie.
                                             Paulina Kummer, klasa 3
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           Walentynki dniem zakochanych (i nie tylko)!
                   Inez Filupczuk, Justyna Figurska, klasa 1A

14 lutego od zawsze utożsamiany był z celebrowaniem miłości, romantycznymi spotkaniami oraz
emocjonującymi wyznaniami. W tym roku ten wyjątkowy dzień obchodziliśmy w środę i tym razem
chciałybyśmy wspomóc naszych szkolnych singli, gdyż życie bez drugiej połówki wcale nie musi być takie
straszne jak piszą, a poniższe rady wykorzystujcie przez cały rok, a nie tylko w ten jeden dzień w roku!

1. Rozpieszczaj się – szalejcie na zakupach! Jako singiel nie musisz kupować prezentu dla swojej sympatii i
możesz więcej wydać dla siebie samego!

2. Spotykaj się z samotnymi przyjaciółmi i obchodźcie wspólne Walentynki, oglądając trzymające w napięciu
filmy i zajadając się niezdrową żywnością.

3. Zrób coś dla siebie! Zaplanuj wyjazd w wymarzone miejsce lub urlop w Spa.
4. Zorganizuj AntyWalentynki. Zamiast tanich wyciskaczy łez obejrzyj przerażający horror lub prześpij całe

święto.
5. Ciesz się z bycia singlem! Ogłoś całemu światu, że brak ukochanej osoby to nie koniec świata, co równa

się z większą ilością czasu wolnego dla siebie i najbliższych.
 
                           PAMIĘTAJCIE O NASZYCH RADACH PRZEZ CAŁY ROK!

gg google
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Moim hobby "od pieluchy" jest sport.
Kiedyś nie ograniczałam się do jednej, konkretnej dyscypliny, co sprawiło, że mam pojęcie prawie na temat
każdego sportu.
Aktualnie trenuję tylko piłkę nożną na pozycji bramkarza. Swoją przyszłość wiążę ze sportem, ale w postaci
trenera, nie gracza :)
Chwilowo mam dłuższą przerwę w treningach oraz meczach z powodu kontuzji więzadeł kolanowych.
Wiadomość, że na dłuższy okres będę zmuszona odpuścić swój udział w treningach oraz meczach
wyjazdowych zburzyła mój cały dotychczasowy świat i sens robienia w swoim życiu czegokolwiek.
Dodatkowo niezadowalające wiadomości lekarzy prowadzących w sprawie mojego zdrowia wbijały mi nóż w
serce. Jednakże z czasem pogodziłam się z chwilową utratą własnej pasji, codzienności i tak naprawdę
części samej siebie.
Zrozumiałam, że po całym tym okresie mojego prywatnego piekła wrócę na boisko dwa razy silniejsza i
osiągnę dwa razy więcej, bowiem najważniejsze jest, by nie tracić wiary w samego siebie ponieważ nikt nie
zna mnie tak jak ja sama. Wiem, że jeżeli obiorę sobie jakiś cel to ambitnie do niego dążę, mimo
przeciwnościom losu.
Aktualnie czekam na wiadomość potwierdzającą bądź wykluczającą konieczność operacji kolana, ale staram
się nie myśleć negatywnie i skupić na pozytywach tej przerwy w sporcie, jakimi  są: więcej czasu na naukę,
sen czy czas dla rodziny.
W każdej sytuacji trzeba znaleźć coś pozytywnego a problem, który na pierwszy rzut oka jest nie do
pokonania stanie się łatwiejszy niż zawiązanie butów.

                         Sport - pasja i charakter.
                                                 Marta Król, klasa 1A

Mantistek GK3 to najnowsza mobilna klawiatura mechaniczna typu 60%. Jest więc pozbawiona klawiszy
funkcyjnych, bloku klawiszy specjalnych oraz bloku numerycznego. Posiada transmiter Bluetooth przy czym
można ją również podłączyć przez USB, podświetlenie RGB, oryginalne niemieckie przełączniki Cherry MX i
baterię o pojemności 800mAh pozwalającą na 10H działania. Dodatkowo zaimplementowano w niej
zabezpieczenia, dzięki którym nie rozładujemy baterii szybko i przez przypadek.Do wyboru są 3 wersje
przełączników w tym red oraz NKRO pozwalające na wciśnięcie wielu klawiszy co sprawia, że klawiatura też
będzie nadawała się do grania. Jedyne co wymaga po wyjęciu z pudełka to zaktualizowanie jej
oprogramowania. Jej wymiary to 29x10x4cm co sprawia, że można zabrać ją praktycznie wszędzie. Za ową
przyjemność będziemy musieli zapłacić 250zł nie uwzględniając promocji i kosztów wysyłki.

   
                                             więcej informacji znajdziecie na kanale YT
                                        https://www.youtube.com/watch?v=F3a4cdWv1Y

                            Kacik informatyczny
                                                  Cezary Maj, klasa 2B


