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Od 19 do 21 maja w Warszawie odbywały się Targi Książki. Ja wraz z moją koleżanką zostałyśmy
laureatkami w konkursie „Bazgroł”, dlatego tam przyjechałyśmy.

Książkowy Raj

Dołączyła do nas
również Amelka,
która niestety nie
dostała się do
finału. Cała podróż
kosztowała nas aż
siedem godzin
czekania i
nudzenia się w
autobusie, ale
kiedy już
dojechałyśmy,
uśmiech pojawił
się nam na twarzy.
Na wycieczce
opiekowała się
nami pani
Gabrysia, pani
Sylwia oraz pani
Magda Pałasz.
Oczywiście nie
obyło się bez
postojów

na jakimś fast
foodzie :-) Kiedy
dotarłyśmy na
miejsce, ogarnął
nas zachwyt. Do
godziny piętnastej
mieliśmy czas dla
siebie na zakup
książek i różnych
innych pamiątek.
Najbardziej
zainteresował
mnie sklep z
Pusheenami. Do
niego zawsze
ustawiała się
gigantyczna
kolejka, zresztą
się temu nie
dziwię. Niestety
produkty
sprzedawane w
tym sklepie

były bardzo drogie.
Każda z nas była
bardzo
zadowolona ze
swoich zdobyczy.
Na Targach
Książki każdy
znajdzie coś dla
siebie. Wspaniałe
przeceny
przyciągają wiele
klientów. Można
było też spotkać
znanych pisarzy,
jednakże ciężko
było ich odnaleźć,
ponieważ na
stadionie był tłum
ludzi. O godzinie
piętnastej odbyła
się gala rozdania
nagród konkursu
„Bazgroł”. Na gali

zjawiło się ponad
300 osób!!!
Nagrody były
bardzo prestiżowe.
Ja na przykład
otrzymałam:
czerwone
słuchawki
nauszne,
przewodową
myszkę do
komputera w
kolorze czarnego
matu, rozgałęziacz
audio w kształcie
puzzla, książkę,
zakładki do książki
oraz płytę z
piosenkami.
Niestety jurorzy
nie przyznali
nagrody
pieniężnej, dlatego

każdy uczestnik
dostał tytuł
laureata. W
następnej edycji
pieniądze z
poprzedniej
przejdą do
następnej. Czyli w
przyszłym roku do
wygrania nie
będzie 1000
złotych, ale aż
2000!
Wyjazd był bardzo
udany. Serdecznie
polecam Wam
wybrać się tam
następnym razem.
Gwarantuję, że nie
będziecie się
nudzić!

Emilia Ł.

Przygoda z książkami w tle. pixabay
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Do stolicy
jechaliśmy aż 7
godzin! A
wyjazd był o
4:30... Po
drodze
zatrzymywaliśmy
się na różnych
przystankach.
Pierwszym
takim
przystankiem
był oczywiście
McDonald's.
Nasze śniadanie
to frytki i woda.
Może nie było
takie, jak
śniadanie w
domu, ale
musieliśmy coś
zjeść. Obok
stacji był plac
zabaw.
Spędziłyśmy
tam trochę
czasu, ale to nie
było nasze
marzenie. W
trakcie jazdy
bardzo się
nudziłyśmy,
dlatego
wymyśliłam
zabawę, która
polegała na
udawaniu danej
postaci z
horroru. Kiedy
nastała moja
kolej, chciałam
naśladować
Smiley'ego (z
horroru
„Smiley”). Padła
odpowiedź: „
Pennywise”
(klaun z horroru

„TO”)
sprzedający
balony na OLX.
Ta śmieszna
odpowiedź
towarzyszyła
nam przez
bardzo długi
czas.
Po dwóch
godzinach
razem z Moniką
szukałyśmy
Odry. Jednak
znalazłyśmy
tylko stare,
wyschnięte
bagna. Tak więc
z naszych
poszukiwań nici.
W końcu, po 7
godzinach jazdy
dotarłyśmy do
Warszawy. Od
razu
zobaczyłyśmy
Pałac Kultury i
Stadion
Narodowy.
Nasz autokar
zaparkował
obok koszy na
śmieci. Nasza
opinia o
Warszawie: „O
fu, jak tu
śmierdzi
zdechłą rybą!”.
Na szczęście
tuż obok
znajdował się
stadion.
Przechodziliśmy
obok dzieci
jeżdżących na
rolkach i trzeba
przyznać, że
jeździły bardzo

dobrze. Targi
znajdowały się
we wnętrzu
stadionu i przed
nim. Zaczęliśmy
od targów na
dworze. Tam
kupiłam książkę
Stephena Kinga
pt. „Carrie”. Po
koło pół godziny
weszliśmy do
środka. Potem
wszyscy się
rozdzielili i poszli
w swoją stronę.
My chodziłyśmy
razem w trójkę.
Ja bardzo
chciałam kupić
książkę pt.
„TO”.
Zauważyłam
pewien sklep,
który bardzo
mnie
zainteresował.
Weszłyśmy do
środka i oto
ujrzałyśmy
przed sobą
prawdziwy raj!
Przed nami
znajdowało się
pełno sklepów z
antykami,
piankoliną,
grami
planszowymi.
Ale naszą
uwagę przykuł
sklep z
Pusheenami!
Wszędzie były
te przesłodkie
koty. Kapcie,
kubki, zeszyty. 

Jednak ich ceny
można
powiedzieć były
z kosmosu! Był
tam nawet
Pusheen gigant.
Moja koleżanka
Emilka kupiła
sobie Pusheena
syrenkę a ja
Baranka
Shauna.
Oczywiście
pluszaka. Po
wyjściu ze
sklepu
usiadłyśmy na
schodach.
Siedziałyśmy
tam dobre 45
minut. W końcu
znalazłyśmy
bardziej
prestiżowe

miejsce. A
konkretniej:
krzesła ! Tam
spędziłyśmy
znacznie więcej
czasu przy
nagrywaniu
śmiesznych
musiacl.ly. A ja
kupiłam
wymarzoną
książkę „TO”.
Wcześniej nie
mogłyśmy
znaleźć krzeseł.
Ja je znalazłam,
tyle że pod
postacią
czarnych
kaloryferów. Od
gali dzieliło nas
zaledwie 15
minut, tak więc
szybko

pobiegłyśmy na
wyższe piętro
do sali „Rzym”.
Wszystkie
osoby z naszej
szkoły zajęły 2.
miejsce. Po
wyjściu ze
stadionu ja i
Monika
zjeżdżałyśmy z
pochyłych
płytek pod
stadionem. W
Lubinie byliśmy
po godzinie
23.00. Ten
wyjazd był
bardzo udany!

Amelia E.

19 maja grupka osób z naszej szkoły pojechała na Targi Książki w Warszawie. Były to osoby, które brały
udział w ogólnopolskim konkursie „Bazgroł”. Z mojej klasy pojechałam ja, Monika i Emilia.

Targi Książki w Warszawie

Nowe maskotki EŁ



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 108 05/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Express Społeczniaka

Po drodze
bardzo się
nudziłyśmy,
więc
wymyślałyśmy
różne
śmieszne
zabawy. Cała
podróż
przebiegła nam
szybko przy
słuchaniu
muzycznych
hitów „Radia
Eska”.
Pierwsze
wrażenia ze
stolicy nie były
zbyt
zachwycające,
ponieważ
autobus
zatrzymał

się na parkingu
obok
śmietnika,
który roztaczał
wokół siebie
nieprzyjemny
zapach.
W tym dniu
odbywały się
też Targi
Książki.
Miałyśmy
szansę
spotkania
sławnych
autorów
książek, ale
niestety nie
mogłyśmy ich
odnaleźć,
ponieważ 
impreza
odbywała

się na
Stadionie
Narodowym,
który jest
bardzo duży i
miałyśmy
problem z
odnalezieniem
właściwego
miejsca. Na
Targach
Książki, jak
sama nazwa
wskazuje,
kupuje się
książki.
Wśród
licznych
straganów z
książkami
odnalazłyśmy
jednak sklepik

ze sławnymi
Pusheenami.
Były tam
wszelkiego
rodzaju
maskotki oraz
akcesoria z
uroczymi
kotkami.
Udałyśmy się
też do
znajdującego
się obok
sklepu z
różnymi grami
i zabawkami.
Po dwóch
godzinach
byłyśmy
zmęczone,
więc
postanowiłyśmy
usiąść

na ławce, która
ku naszemu
zdziwieniu
okazała się
kaloryferem.
Gala odbyła
się o godzinie
15:00 w sali o
nazwie
„Rzym”.
Książka
Amelki i Julii,
która nie mogła
z nami tam
być, niestety
nie doszła do
finału. Książka
moja i Emilki,
podobnie jak
WIELE innych
prac, zajęła
drugie miejsce.

W rezultacie
wróciłyśmy do
Lubina z
profesjonalnym
sprzętem
elektronicznym,
kilkoma
książkami oraz
maskotkami
Pusheenów.
Powrót do
domu
przebiegał
bardzo
przyjemnie i
śmiesznie.
Wróciłyśmy o
23:30. To był
bardzo udany i
mile spędzony
dzień.

Monika Ż.

19 maja pojechałam z Amelką Ekiert i Emilką Łagun na galę rozdania nagród w konkursie
„Bazgroł”.Podróż trwała aż siedem godzin. Rozpoczęła się o godzinie 4:30 na parkingu pod Kauflandem. 

Książkowa przygoda

Tuż przed wejściem na targi Zdrowa przekąska ;)MŁ MŻ
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1. Bluzy i
bluzki
„Thrasher”.
Są to bluzy z
napisem z
motywem
płonięcia.
Opisuje się je
jako bluzy dla
skaterów.
Dostępne są w
różnych
kolorach, np.
czarny,
różowy,
czerwony...
Kosztuje około
300 zł.

2. Marka
SUPREME.
Jest to
streetwear'owa

firma ubrań i
dodatków.
Zakup takiej
rzeczy jest
bardzo drogi.
Bluza kosztuje
od 300 do 400
zł. Opaska na
głowę około
150 zł. Bluzki
około 145 zł.
Torba na ramię
(Shoulder Bag)
190 zł.
Najczęściej
takie ubrania
noszą raperzy.

3. Yeezy. Są to
bardzo drogie
buty.
Pochodzą one
od marki
Adidas. Cena

waha się
pomiędzy 500
zł a 1500 zł.
Wydane
zostały dwie
wersie Yeezy
Boots v1 i
Yeezy Boots.

4. Vans. Jest
to sklep
posiadający i
ubrania, i buty,
i plecaki, i
worki. Ich
plecaki są
najbardziej
popularnymi
plecakami w
Polsce wśród
młodzieży.
Buty również
zyskały wielką

sławę, a ich
wygląd
przypomina
tenisówki.
Ceny tych
produktów są
bardzo różne.

5. Anti Social
Social Club.
To są
zwyczajne
bluzy i bluzki z
takim napisem.
Jest duży
wybór kolorów.
Cena bluzy to
około 250 zł, a
bluzki to około
100 zł.

6. Gucci. Jest

to
niesamowicie
droga marka i
nie każdy
może sobie
pozwolić na
takie ubrania
bądź dodatki.
Takie ubrania
noszą raperzy.
Jest to dosyć
stara firma, ale
teraz znowu
wzbija się na
szczyt.

7. Bape.
Najbardziej
uwielbianym
produktem
Bape jest bluza
o nazwie
Shark.

Sama nazwa
mówi o jej
wyglądzie,
ponieważ
naprawdę
przypomina
rekina. Cena
takiej bluzy
waha się od
300 do 400 zł.

Jest o wiele,
wiele więcej
takich rzeczy,
ale jeżeli
chcesz
zapewnić
sobie takie
ubrania, to
musisz mieć
dużo
pieniędzy.

Milena K.

Dzisiaj postaram się napisać o ubraniach, które zrobiły się ostatnio bardzo modne. Wyrażam tutaj swoje
zdanie i każdy może mieć inne, a więc nie chcę negatywnych komentarzy.

Modne ubrania

Supreme Vans
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