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Już ZIMA?! Mikołaje i Mikołajki                  
          z niespodzianką

To i owo o świętach

POMAGAMY RODAKOM          
          NA WSCHODZIE

W wielu krajach świata
obchodzone są Święta
Bożego Narodzenia, ale w
każdym inaczej. Tradycją
świąt w Polsce jest choinka.
W Afryce tradycyjną
choinkę zastępuje drzewko
bananowe.Spędzając Boże
Narodzenie w ciepłych
krajach, możesz  zobaczyć
Mikołaja 

z worem prezentów
jadącego po gorącym 
piasku na
wielbłądzie.Pierwsze święta
Bożego Narodzenia 
zaczęto obchodzić w 345r.
Światełka wieszane na
choinkach symbolizują
Jezusa, który mówi o sobie,
że jest światłością życia.
                             Kinga

Każdy dzień zimy wydaje
się być tak samo mroźny i
nudny. Śniegowa aura
odbiera nam ochotę na
spacer.  Jest za zimno,
aby myśleć. Po ulicach
znowu chodzą
„niedźwiedzie” w swoich
abstrakcyjnie kolorowych
czapkach i nieumiejętnie
założonych szalikach.
Bitwy na śnieżki to
monotonia,

sanki odstawiliśmy na
bok, a jedyna rzecz, o
jakiej marzymy, to
zapadnięcie w stan
hibernacji przy
kominku.Jednak... wraz z
nadejściem zimy zbliżają
się święta! Jemioła
przestaje być
półpasożytem, a staje się
okazją do pocałowania 
ukochanej osoby. Podczas
wigilijnej

kolacji  znowu poznamy
magię świąt, a przy okazji
najemy się. Jak wiadomo,
grudzień = sylwester.
 Czeka nas kolejna
szampańska zabawa z
kieliszkiem Picollo ;) 
Macie już postanowienia
noworoczne?

 6 grudnia w roli Mikołajów
wystąpili przedstawiciele
samorządu uczniowskiego,
którzy częstowali
wszystkich cukierkami. Mieli
również niespodzianki,
niektórzy szczęśliwcy mogli
wylosować bonusa, czyli
dodatkową "Nkę" z
wybranego przedmiotu. 

.

  Jak co roku młodzież gimnazjalna zaangażowała się w
akcję POLACY- RODAKOM. Nad jej organizacją czuwali
członkowie Samorządu Uczniowskiego. Każda klasa
przygotowała własną paczkę dla rodaków ze Wschodu,
mieszkających w okolicach Kowla na Ukrainie. Dzięki Panu
Andrzejowi Gruszczykowi i pomocy polskich księży dary
trafią do najbardziej potrzebujących. W paczkach znalazły
się produkty spożywcze o długim okresie przechowywania,
tj. słodycze, konserwy, makaron, kasze, ryż, itp. oraz
książki i zabawki dla dzieci.

.



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 28 12/2013 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNie dla Kujonów

    Jak zrobić oryginalną kartkę świąteczną?

WESOŁYCH ŚWIĄT!

Ada, czy tak wypada?
       Kosmetyki

Pierwotnie temat miał być inny... Miałam zrobić
listę niebezpiecznych składników zawartych w
kosmetykach, ale sądzę, że najpierw trzeba
poznać  trochę podstawowych zasad.

PO PIERWSZE: KOLEJNOŚĆ MA ZNACZENIE!
Być może nie wiecie, ale producent ma
OBOWIĄZEK wypisać wszystkie składniki, które
zostały użyte do produkcji waszego kosmetyku i
to według jego zawartości [od największej do
najmniejszej], aczkolwiek jeżeli w składzie
widzimy pod koniec listę składników w kolejności
alfabetycznej, to jest ich tak mało [poniżej 1%], że
nie można określić, którego jest więcej, więc jeżeli
na końcu macie jakieś witaminy, substancje
aktywne, to wiedzcie, że tak naprawdę nie
zadziałają.

PO DRUGIE: IM MNIEJ SKŁADNIKÓW, TYM
LEPIEJ. (chyba że są to same aktywne składniki)

PO TRZECIE: DROŻSZY NIE ZNACZY LEPSZY.
Nie płacimy tylko za krem.. ponosimy koszty
również za: opakowanie, reklamę, aktorkę w niej
grającą, itp. a dopiero na samym końcu za
produkt. 

W następnym numerze: O szkodliwych
substancjach zawartych w szamponie!

     Haft matematyczny to wyszywanie kartek na
różne okazje. Sprawia wiele przyjemności i wcale
nie jest trudne. Nie musisz kupować kartek w
sklepie,możesz wyszyć je sama. Potrzebne Ci
będą tylko: cyrkiel,nici, igła i kartka papieru
(kolorowa lub najczęściej używana- wizytówkowa
z różnymi wzorami). Wiele wzorów można

  Piękną tradycją stała się impreza „Dzieci
Dzieciom” organizowana corocznie przez
ostrowskie Centrum Kultury. Od kilku lat
uczestniczy w niej również SKC z naszego
gimnazjum, organizując kiermasz ciast własnego
wypieku. Za symboliczną złotówkę można nabyć
domowe smakołyki i przy okazji wspomóc
potrzebujących.. A potrzeb jest wiele – dwa lata
temu wspomagaliśmy rodzinę z Jedlanki, która w
pożarze utraciła dom, w ubiegłym roku
kwestowaliśmy na rzecz chorego  na białaczkę
Karola. W tym roku postanowiliśmy wspomóc
mieszkańców Filipin, którzy utracili swoich
bliskich, dach nad głową i środki do życia w
wyniku tajfunu. Media ciągle donoszą o tragedii,
która wcale nie zakończyła się po przejściu
żywiołu - ciągle brakuje wody i żywności.

Widok żebrzących o garść ryżu matek i dzieci
porusza serce. Dlatego dochód z kiermaszu
postanowiliśmy przekazać na specjalne  konto
Caritasu przeznaczone na pomoc dla Filipin.
Domowe słodkości cieszyły się tak dużym
zainteresowaniem, że zostały rozprzedane na
długo  przed zakończeniem imprezy i nie
wszyscy chętni mogli ich popróbować. W sumie
uzbieraliśmy kwotę 518,53 zł.Natomiast
wszystkie słodycze, złożone tego dnia przez
licznych ofiarodawców, trafią do świątecznych
paczek żywnościowych, które nasze SKC
przygotuje w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej dla rodzin z terenu naszej gminy.  

     Świąteczny kiermasz ciast
                             Filipiny wołają o pomoc!

.

.

.

.



z różnymi wzorami). Wiele wzorów można
wyszukać w internecie lub jeśli ma się talent
malarski, można samodzielnie coś naszkicować.
Potem wystarczy to wykłuć na kartce (cyrklem) i
wyszywać.:) Można jeszcze dodać do kartki
różne ozdoby (np. posypać brokatami). Kartka
może być otwierana, a w środku zawierać
okolicznościowe  życzenia. 
                                                        Natalia.
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Alive-moja kraina     
szczęśliwości

         O przygodzie z aktorstwem - ROZMOWA Z ALEKSANDRĄ STEFANEK       
            
Aleksandra pochodzi z Jedlanki, jest absolwentką naszego gimnazjum. Obecnie uczęszcza do
VIII LO w Lublinie, udziela się społecznie - jest Rzecznikiem Praw Ucznia, działa w Młodzieżowej
Radzie Miasta Lublin oraz  kulturalnie - w Fundacji Teatrikon. We wrześniu br. została statystką
na planie filmu „ Kamienie na szaniec”, którego kluczowa scena, czyli akcja pod Arsenałem
(odbicie Rudego) była kręcona na lubelskiej Starówce.  

Co robisz w filmie? Jesteś tam aktorką?
W filmie gram tylko krótkie epizody. Jestem statystką. Aktorzy zostali wybrani na castingu w
Warszawie. Główne role grają profesjonaliści.
Jak to się w ogóle stało, że bierzesz udział w tej produkcji?
Napisałam e-maila do agencji, która poszukiwała statystów do tego filmu.
Po wysłaniu swojego zgłoszenia dostałam odpowiedź, że chcą mój numer telefonu
i zapraszają mnie do udziału w zdjęciach. Ku mojemu zaskoczeniu wszystko poszło sprawnie.
Jak wspominasz pracę na planie? Czy aktorzy i członkowie ekipy pracującej przy „Kamieniach
na szaniec”  dali się lubić?
Oczywiście. J To bardzo sympatyczni ludzie, którzy znają się na swojej pracy i widać, że sprawia im
ona przyjemność.
Kogo z obsady filmu polubiłaś najbardziej?
Najbardziej polubiłam moje panie charakteryzatorki. To one przez te kilka dni dbały o moje włosy,
szukały zaginionego buta czy dbały o to, żebym dobrze czuła się w swoim kostiumie. Nie mogę
zapomnieć również o kierowniku planu czy reżyserze, którzy byli bardzo życzliwi i zawsze służyli mi
pomocą. 
Ktoś prosi  cię już o autografy czy wspólne zdjęcia?
Podczas kręcenia filmu zdarzały się takie sytuacje, że ludzie chcieli zrobić sobie ze mną zdjęcie. Z

Masz jakieś rady dla tych, którzy chcieliby też
spróbować swoich szans w aktorstwie?  
Osoby, które chcą zostać aktorami, muszą
udzielać się kulturalnie na terenie swojego miasta.
Powinny jak najczęściej prowadzić różne gale,
spotkania czy konferencje, żeby walczyć z tremą.
Dużo dają również kółka teatralne. Sama
uczęszczałam do takiego i dzięki temu
miałam już swój mały debiut w teatrze. Żeby
zostać aktorem i zaistnieć, trzeba jeździć na
castingi, pisać e-maile do agencji filmowych i być
aktywnym społecznie. 
                            Dziękujemy za rozmowę! :)

  Innym też nie przeszkadzasz. Jeśli chcesz, to
cię widzą, a robią to, co do nich należy. Tu nie
żyjesz ,,carpie diem'', a ,,Jeśli Chcesz''.

 
   Alive rozpościera się tak daleko, jak tylko
chcesz. Nie ma końca ani początku.
Nieskazitelnego uroku nadają jej mieniące się
wszystkimi kolorami korony drzew: żółte,
czerwone, zielone. Mogą być również same łyse
konary oplecione depresją, jeśli tylko chcesz.
   Alive jednocześnie ogarnia szarość jesieni,
chłód mrozu, opatula gruby koc śniegu, ogrzewa
gorący blask Słońca, jeśli tylko chcesz. Nie ma
szkół, ciężkiej pracy nie przynoszącej efektów.
Jest to, co kochasz i wcale nie istnieje błogie
lenistwo, a błogie szczęście z tego powodu, że
oddychasz, płaczesz, biegasz, śmiejesz się.
Możesz być również szczęśliwy ze smutku, jeśli
tylko chcesz. Nikt tu nie jest głupi, a wszyscy -
inteligentni. Panuje tu idealny ład i harmonia.
Wszystko łączy logiczna spójność. Niebo rysuje
prawdę, którą można dostrzec bez zbędnych
słów wypowiadanych na kolanach. Nie martwisz
się, czy jest coś za niewidzialną kurtyną, czy taka
w ogóle istnieje. Tu po prostu jesteś. Bez lęku
,,dlaczego?'' Bez lęku o jutro. Tu, skoro istniejesz,
to po prostu żyjesz, tak jak chcesz, tym co jest
możliwe i nikt cię za to nie ukarze. Innym też nie
przeszkadzasz. Jeśli chcesz, to cię widzą, a robią
to, co do nich należy.
    Tu nie żyjesz ,,carpie diem'', a ,,Jeśli Chcesz''.

Natalia
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Poznajcie "No Name"

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego
2013/2014 w Gimnazjum im. Jana Pawła II pod
kierunkiem pana dyrektora reaktywowany został
zespół „ No Name”. Każdy z członków szkolnej
formacji muzycznej ma swój udział w ciężkiej 
pracy, dzięki czemu efekty są już widoczne.
Przykładem może być występ w Centrum Kultury
podczas imprezy „Dzieci Dzieciom”, gdzie
zaprezentowaliśmy się z utworami: „ One way
ticket”, „ Kawiarenki”, „Oh, Carol” i „Ojciec
chrzestny”.
  W skład zespołu wchodzą uczniowie wszystkich
klas gimnazjalnych:wokalistki: O. Remiszewska,
K.Abramik, N.Włosek, N. Wąsala. Na keybordzie
grają; O.Sidor i K. Filipek; na saksofonach
altowych -N. Wach i P.Wołowicz; gitarzyści - M.
Trubalski i R. Iwanek oraz A. Marczak. Na flecie
poprzecznym - A. Senczyk.

Wszyscy członkowie „No Name” ciągle rozwijają
swoje talenty starają się doskonalić. Poświęcają
grze sporo czasu i nerwów, ale nikt tego nie
żałuje. Największą satysfakcją jest końcowy efekt
i nagroda w postaci braw i oklasków słuchaczy ;)
Paulina Wołowicz

  „Smile” - tak właśnie
nazywa się grupa
taneczna z naszego
gimnazjum. Pod
kierunkiem  Pani Edyty
Walkiewicz 8
niesamowitych
dziewczyn ćwiczy
układy, które potem
prezentuje przed

publicznością.Ostatnio
miały okazję wystąpić
podczas imprezy
„Dzieci Dzieciom”,
wcześniej –
towarzyszyły Natalii
Wąsali podczas
„Przeglądu Muzyki
Filmowej”.

Tańczą, bo lubią, bo
taniec pomaga
rozładować emocje,
jest ich największą
pasją i
radością.Świetnie się
przy tym bawią i
zachęcają wszystkich
do wspólnej zabawy.

Podczas kręcenia filmu zdarzały się takie sytuacje, że ludzie chcieli zrobić sobie ze mną zdjęcie. Z
pewnością wpływ na to miał mój strój, który wywołał zainteresowanie przechodniów. Autografy, póki co,
chcą ode mnie tylko moi znajomi, którzy twierdzą, że za kilka lat sprzedadzą je z dużym zyskiem.
Jak na razie mówimy o samych zaletach. Jakie są wady takiej pracy?
Przede wszystkim czas pracy. Żeby dotrzeć na plan filmowy, musiałam wstawać o 400 rano, a do
domu wracałam koło 2000. Zdarzało się, że jedną scenę powtarzaliśmy nawet kilkanaście razy. Było to
bardzo męczące, zwłaszcza, że na dworze było wtedy bardzo zimno.

żyjesz ,,carpie diem'', a ,,Jeśli Chcesz''.
                                                  Sylwia Smyk
    Tu nie żyjesz ,,carpie diem'', a ,,Jeśli Chcesz''.



Gorąca czekolada na
zimowe dni...

DOBRE, BO POLSKIE...
Polscy nieśmiertelni?!

 (Jeżeli ktoś ma ochotę
na dosyć zaskakującą
lekturę, służę pomocą i
mogę wypożyczyć 2
tomy)

Składniki:
1 szklanka mleka
2,5 łyżki Nutelli 
1 łyżka kakao 
szczypta soli
 
Przygotować mały
garnuszek. Wlać
wszystkie składniki i
gotować na małym
ogniu, aż będą
wystarczająco gorące.
Wlać do filiżanki.
Ozdobić bitą śmietaną i
czekoladą.
SMACZNEGO!

"Nocarz" Magdaleny
Kozak to kolejny
dobry przykład na to,
że polskie nie znaczy
gorsze. Oto nieumarli
krwiopijcy, jakich
dotąd nie widziałeś.
Tajny odział Nocarzy
a w nim... wampiry?!
ABW walczy z
oddziałami renegatów
o nielegalny transport
krwi. Książka
opowiada o tajnych
akcjach jednostki
specjalnej i jest
idealna dla osób,
którym znudziła

się postać Draculi w
cylindrze i pelerynie
oraz miłosne rozterki
wampirów z sagi
Zmierzch czy
Pamiętników
Wampirów!
"Nocarz" to dopiero
pierwsza część
trylogii o polskich
nieśmiertelnych.
                                     -
Rainbow
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