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KRÓTKO
I NA TEMAT

21 października odbył się
wieczorek poetycki ku czci
św. Jana Pawła II. Goście 

i uczniowie wysłuchali
wierszy recytowanych przy

akompaniamencie
muzycznym chóru. Na
zakończenie wszyscy

zebrani śpiewali ulubione
pieśni papieża. 

Mamy nowy samorząd
uczniowski! W jego skład

wchodzą: Dominik Rojek kl.
IIIa - przewodniczący SU,

Wiktoria Pacek kl. IIb -
zastępca i Julia Rusinek kl.

IIIb - sekretarz. Pozostali
członkowie Rady

Uczniowskiej to: Wiktor
Garbacz i Katarzyna

Karpińska kl. IIIa, Dominika
Trojak i Natalia Domin kl.

IIIb oraz Ola Kukiełka kl. IIb.

Na początku listopada,
podczas trwającego

„Tygodnia Angielskiego”, 
na pozornie zwykłych
lekcjach angielskiego,

dowiedzieliśmy się wielu
fascynujących informacji

o USA, Kanadzie, Australii 
i Nowej Zelandii. Na
korytarzu szkolnym

znajdowała się kolorowa
wystawa, na której też

można było znaleźć wiele
ciekawostek o tych krajach.
Pod koniec tygodnia, odbył

się konkurs wiedzy 
o krajach anglojęzycznych.

Dwie nasze redaktorki
uplasowały się na podium,

a mianowicie na pierwszym
i trzecim miejscu.

KRÓTKO
I NA TEMAT

11 listopada to dzień
szczególny - rocznica

odzyskania przez Polskę
niepodległości. Z tej okazji

została przedstawiona
akademia, opiewająca to
wydarzenie. Uczniowie

naszej szkoły recytowali
i śpiewali o naszej
wieloletniej niewoli 

i o odzyskaniu wolności.

21 listopada członkowie
Szkolnego Klubu

Europejskiego „EuroGim”
udali się do Urzędu Miasta

w Lubartowie, aby
porozmawiać z panem

Naczelnikiem Wydziału ds.
Strategii, Rozwoju

i Funduszy Zewnętrznych.
Uczniowie poznali

perspektywy rozwoju miasta
i dowiedzieli się, 

co już zostało zrobione 
z funduszy europejskich.

27 listopada w naszej szkole
miała miejsce dyskoteka

andrzejkowa. Bawiliśmy się
przy najnowszych hitach

muzycznych.

W piątek, 28 listopada, 
mieliśmy okazję pobawić się

tradycyjnymi wróżbami
andrzejkowymi. Dwie
koleżanki wystąpiły 

w roli wróżek, a reszta
korzystała z ich usług, aby
poznać swoją przyszłość 

z przymrużeniem oka.
Hitem wydarzenia były

nadziewane wróżbą
ciasteczka pieczone przez

członków „Karmelki”.
Katarzyna Klasura

Fantastyka i science fiction
Nowy dział w naszej gazetce szkolnej startuje! Dział „Fantastyka i science fiction” jest nowy
w „Gimnazjaliście”. Powstał, ponieważ wielu uczniów naszej szkoły interesuje się tym
tematem. Znajdziecie tu filmy, książki i gry warte polecenia, nowości ze świata fantastyki,
także naukowej, a może i prace naszych szkolnych kolegów utrzymane w tej tematyce.
W pierwszym numerze gazetki, postanowiłam zapoznać was z tym, czego w ogóle te
tematy dotyczą, bo nie każdy wie, że fantastyka i science fiction, to nie to samo. Mimo
względnych podobieństw, są to dwie zupełnie różne rzeczy. Science fiction dotyczy nauki,
opowiada o tym, co może się kiedyś wydarzyć, na przykład o zdumiewających
technologiach, o kosmitach i o przyszłości naszej planety, a fantastyka to magia, potwory,
królestwa i wielkie wojny, najczęściej mające miejsce w przeszłości. Dla osób lubiących
książki tego typu, polecamy J.R.R. Tolkiena, J.K. Rowling, A. Sapkowskiego, S. Lema, U.K.
Le Guin, G. Luckasa czy P.K. Dicka. Książki tych i wielu, wielu innych autorów znajdziecie
w szkolnej bibliotece.

O przygodach Zbyszka z Bogdańca

W środę, 29 października, w naszym gimnazjum odbyła się akcja Ogólnoszkolnego
Czytania Dzieł Sienkiewicza. Uczniowie, nauczyciele, dyrekcja oraz przybyli goście, wśród
których byli: pan burmistrz, pani naczelnik Wydziału Oświaty, dyrektorzy różnych instytucji
kulturalno-oświatowych oraz przedstawiciele klasowych rad rodziców, czytali powieść
naszego patrona Krzyżacy. Wprawdzie nie udało nam się książki dokończyć, ale
przeżyliśmy wiele przygód razem z Maćkiem, Zbyszkiem, Danusią, Jurandem i resztą
bohaterów. Inicjatywa imprezy wypłynęła od naszych nauczycieli bibliotekarzy, którzy tak
uczcili Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W imprezie brała udział cała młodzież
szkolna, część z nas czytało fragmenty książki, a reszta słuchała.       Katarzyna Klasura
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COMENIUS
Od sierpnia zeszłego roku nasza szkoła bierze udział w projekcie Comenius
„My Daily Teenage Life spiced with European Sauce - spicES". Pewnie
niektórzy z Was zastanawiają się, co to właściwie jest? Już Wam to
wyjaśniam. Otóż Comenius to międzynarodowy projekt mający na celu
szkolenie języka angielskiego u nastolatków oraz zapoznanie ich z kulturą
państw Europy. W tej odsłonie Comeniusa uczniowie naszej szkoły mają
okazję poznać obyczaje mieszkańców: Hiszpanii (miasto Valladolid),
Portugalii (Chamusca) oraz Turcji (Çanciri).
W ramach projektu do tej pory wzięliśmy udział w wielu inicjatywach:
  - prowadziliśmy świątecznego bloga (naszym zadaniem było opisanie
polskich tradycji i potraw bożonarodzeniowych, a także czynności
związanych z ich przygotowaniem)
  - wykonywaliśmy prezentacje multimedialne (zapoznaliśmy siebie
i kolegów z systemem nauczania, gwiazdami estrady, sportem, potrawami
oraz religią w Hiszpanii i Portugalii.
  - korespondowaliśmy także z uczniami z Portugalii i Hiszpanii.
Ale to nie wszystko! Braliśmy udział w konkursach i wyjazdach:
  - Uplasowanie się na podium w pierwszym konkursie, którego zadaniem
było zaprojektowanie logo projektu Comenius, gwarantowało majowy wyjazd
do Hiszpanii.
  - Następnym krajem, którzy zwiedzali nasi uczniowie, była Portugalia.
Zwycięzcy konkursu na filmik o naszych tradycjach kulinarnych odwiedzili ją
w październiku (krótki wywiad z portugalską koleżanką w tym numerze
naszego pisma).
  - Kolejnym krajem, który czeka na naszych gimnazjalistów, jest Turcja.
Znamy już szczęśliwców, którzy go odwiedzą. Są to zwycięzcy w konkursie
na album fotograficzny (wyniki poniżej).
  - W tym roku szkolnym planowana jest jeszcze wizyta w Polsce.
Uczniowie szkół partnerskich odwiedzą nas w maju.

Wyniki konkursu na album fotograficzny
Wyjazdem do Turcji zostali nagrodzeni: Dominika Małyska, Natalia
Matyjaszczyk i Alan Sykut. Komisja doceniła też prace Michaliny Florek,
Brajana Pytki i Karoliny Marciniak, dla których przewidziano nagrody
w postaci bonów na kwotę 100 zł dla każdego.

Jeżeli ktoś z Was chciałby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na
temat Comeniusa, zapraszamy na stronę internetową szkoły.

Karolina Borówka

Szaleństwo w Nazare nad Atlantykiem

Fotka z cosplay'em Jokera

FANTASTYCZNY WEEKEND
Każdy fanatyk fantastyki zapewne słyszał o Falkonie – jednym
z największych konwentów w Polsce. Tak jak i w tamtym roku, odbył się on
w listopadzie, a nas nie mogło na nim zabraknąć (z wyjątkiem tego, że
zamiast Mara pojechał Alan). Już o godzinie 6:45 byliśmy w pełnym
składzie, ale i tak spóźniliśmy się na szynobus – Kasi plecak niestety ciężko
się zapina!:( Ze łzami w oczach i w strumieniach deszczu spoglądaliśmy na
odjeżdżającą maszynę. Musieliśmy więc udać się w podróż autobusem, co
zajęło nam trochę więcej czasu.
Na miejsce dojechaliśmy około godziny ósmej, co było trochę wczesną porą,
ponieważ musieliśmy czekać aż do dziesiątej na otwarcie głównej hali. Od
razu po wejściu miałyśmy z głowy Alana, który zajął jeden z komputerów,
gdzie można było pograć w LoLa. My, z  dużą ilością pieniędzy w portfelu
(nauczyłyśmy się na błędach, bo w tamtym roku wzięłyśmy mało monetek)
udałyśmy się na stoiska kupieckie, potocznie zwane straganami. Niestety po
krótkim czasie zostało nam tylko na powrót i kanapki (bardzo polecam ~
Katarzyna Ozon), gdyż skusiły nas różnorodne mangi. Spotkałyśmy również
kolegów. Wielkie zaskoczenie na naszych twarzach wywołał widok...
Mateusza Ziemichóda. Kłamca powiedział nam, że nie ma pieniędzy, aby
tam pojechać, a tu siedział sobie w najlepsze w samochodzie Redbulla.
Następnie zafascynowały nas pokazy żonglerki, na które początkowo
poszłyśmy tylko ze względu na to, że Joker (cosplay) siedział obok. Potem
poszłyśmy na prelekcję dotyczącą komiksów Marvela. Jak zwykle, ludzie
kłócili się o wszystko i znali nawet najmniejsze szczegóły fabuły. Toczyło się
również wiele rozgrywek pomiędzy graczami, ale były także konkursy
wiedzy, w których zaszczytne miejsce zajął i wygrał grę wcześniej
wspomniany kłamca - Mati. My nie brałyśmy udziału w konkursach,
jednakże grałyśmy w wiele gier planszowych, które opierały się na naszych
własnych, wymyślonych zasadach. Co chwilę zaglądałyśmy do Alana, ale
na szczęście nie musiałyśmy szukać go zbyt długo, gdyż nie zmieniał
swojego „położenia” od godziny dziesiątej.
Po godzinie siedemnastej nasza przygoda z konwentem dobiegła końca.
Przemęczeni i bez grosza przy duszy udaliśmy się w drogę powrotną, która
również nie obyła się bez zabawnych sytuacji dla niektórych (Alan zaciął się
w łazience).
Festiwal podobał nam się o wiele bardziej niż w tamtym roku i na pewno
wybierzemy się na kolejny.                            Katarzyna Ozon, Iza Szczygieł

Iza z Atorem Fotka z youtuberem Atorem
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Portugalczyk w szkole,
czyli jak wygląda szkoła 

naszych zachodnich kolegów

Podczas październikowego wyjazdu pięć naszych dziewczyn, chcąc nie
chcąc, poznało kilka ciekawych informacji o życiu swoich partnerek
z Portugalii. Dzięki uprzejmości jednej z nich, Caroliny Silvy, możemy je
Wam przedstawić.

Nie omijajmy tematu
bezdomnych zwierząt

Październik był miesiącem poświęconym zwierzętom. Teraz zbliża się zima.
Myślę, że jest to dobry czas, aby zainteresować Was tematem bezdomnych
zwierząt, które błąkają się po ulicach i różnych osiedlach.
A przecież tak niewiele trzeba, aby im pomóc. Wystarczy tylko na przykład
zostać wolontariuszem w schroniskach dla zwierząt. Taką placówkę mamy
niedaleko Lubartowa. Możesz też wspomóc ją przesyłając różne kwoty na
żywność dla psów, utrzymanie boksów albo kupić różne produkty. W ten
sposób też im pomagasz.
W telewizji, Internecie i w gazetach jest coraz więcej artykułów na temat:
Czy lepiej kupić czy adoptować zwierzaka? Schroniska pełne są,
tęskniących za swoimi właścicielami, psów i kotów. Wielu ludzi nawet nie
myśli, że pies ze schroniska bardziej kocha człowieka, który podarował mu
nowe życie.
Mam wielką prośbę! Zainteresujcie się losem tych biednych zwierząt. Nie
dbajcie tylko o Wasze domowe pupile, chociaż i one potrzebują Waszej
miłości.

Julia Tomasiak

Nowy program w GM2TV Gotuj z Karmelką

Może część z Was już słyszała o kulinarnym programie „Gotuj z Karmelką”,
który pojawia się na GM2TV. Na kanale naszej szkoły zamieszczone są już
dwa odcinki programu. 
W pierwszym odcinku Magda Dąbrowska i Przemek Pilcher prezentowali
sposób na wykonanie zdrowych kanapek. Natomiast w drugim epizodzie
Magda Biała i Klaudia Stanio wykonywały babeczki andrzejkowe. Oglądając
„Gotuj z Karmelką” można się nauczyć bardzo ciekawych i prostych
przepisów. Serdecznie zapraszamy do oglądania.

Julka Adamek i Ada Dados

Więc na początek, co lubi naród portugalski:
Portugalczycy są dosyć głośni. Bardzo lubą muzykę, szczególnie pop,
i mogą jej słuchać niemalże 24 godziny na dobę. Słychać ją wszędzie:
w samochodzie, w kuchni, w szkole, w pokoju podczas odrabiania lekcji czy
czytania książki. Co do filmów mają już odmienne gusta. Carolina lubi seriale
pełne akcji, natomiast jej mama preferuje spokojniejsze filmy o tematyce
romantycznej.
To teraz może coś o szkole:
W Portugalii rok szkolny podzielony jest na trzy semestry. Pierwszym
etapem edukacji (podobnie jak w Polsce) jest przedszkole. Następnie
uczniowie wędrują do szkoły podstawowej, gdzie uczą się cztery lata
(Edukacja w Portugalii podzielona jest na 12 stopni. Jest to taki odpowiednik
polskich klas, jednak nie są one dzielone - np. szósta klasa podstawówki,
pierwsza klasa gimnazjum, lecz ciągłe). Kolejnym, chyba najdłuższym
okresem w życiu ucznia, jest szkoła średnia, która trwa dziewięć lat
(od 4. do 12. stopnia). W wieku osiemnastu lat Portugalczycy mogą iść na
studia. I tu pojawia się niespodzianka, bo studia podstawowe w kraju
naszych zachodnich kolegów trwają… trzy lata!
O szkole Caroliny słów kilka..:
Lekcje zaczynają się o 8.20 i trwają do 17.00. Po pierwszej i drugiej godzinie
jest półgodzinna przerwa. O godzinie 12.30 Portugalczycy jedzą obiad, na
który mają… dwie godziny! Po południu jeszcze trochę nauki i można
wracać do domu. Niektórzy uczniowie uczestniczą w zajęciach
pozaszkolnych, m.in. w kółku teatralnym, judo czy zajęciach z koszykówki.
Nasze wrażenia:
Bardzo podobała mi się wycieczka do Portugalii. Dzięki niej mogłam lepiej
poznać ten kraj – jego klimat i kulturę. Miałam też okazję zwiedzić ciekawe
miasta, m.in. Lizbonę, Obidos, Nazare i Sintrę. Ciekawym doświadczeniem
było dla mnie jedzenie chipsów do obiadu. Jeżeli chodzi o portugalską
szkołę, to największym zaskoczeniem były dla mnie przerwy, a głównie ich
długość. Mówię Wam, nigdy więcej dwugodzinnej bezczynności!

 Karolina Borówka

Mamy tam wielu znajomych Zwiastun programu...

Moi czworonożni przyjaciele...

Nasze babeczki wszystkim smakowały...
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Rozterki pewnej gimnazjalistki
kolejna część naszej powieści w odcinkach...
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Nie miałam siły, żeby z nim porozmawiać. Zresztą wiedziałam, że nie
zechce ze mną gadać. Poszłam na lekcje i resztę dnia spędziłam na
zasadzie "przetrwać do końca i do domu". Łukasz jeszcze wiele razy
próbował dowiedzieć się, co się dzieje, ale nie wchodziło w grę, żeby się
dowiedział. Bartek i Łukasz się nie znosili. Nie rozumiał. W drodze do domu
prawie wcale nie rozmawialiśmy. W domu poszłam od razu do mojego
pokoju. Zobaczyłam zdjęcie, na którym byłam razem z Maksem.
Żałowałam, że go tu nie ma. On by mi pomógł. A przede wszystkim
wiedziałby, co zrobić. Ja nie miałam bladego pojęcia. Musiałam coś
zrobić… Ale co? Po prostu, jak gdyby nigdy nic, miałam do niego pójść
i powiedzieć „Hej Bartek, chcę z tobą pogadać. Nie ćpaj, okej?”. To
brzmiało żałośnie w mojej głowie, a co dopiero, gdybym naprawdę mu to
powiedziała. Próbowałam znaleźć rozwiązanie tej sytuacji, ale zamiast tego
widziałam same minusy. Bartek nie chciał ze mną gadać. Był na mnie
wściekły, nie wiedziałam do końca o co, ale był. Nikt nie chciał mi pomóc,
a dwie osoby, które mogły, nie były w stanie tego zrobić albo po prostu nie
chciały. Usłyszałam pukanie do drzwi. Łukasz. No jasne. Teraz jak już wie,
że coś jest nie tak, nie da spokoju.
- Powiesz wreszcie, o co chodzi?
- Nie. Nic się nie dzieje.
- Amanda, nie jestem głupi.
- Wiem.
- Więc mi powiedz.
- Nie.
- Dlaczego?
- Bo nie zrozumiesz.
- Wypróbuj mnie.
- Bartek bierze narkotyki. Lepiej ci?
- Bartek bierze?
- Tak. A Patryk nie chce mi pomóc. Stwierdził, że to nie jego problem i że
on sam się w to wpakował, więc niech sam sobie teraz z tym radzi.
- Wiesz, nie znoszę go i uważam, że zachował się źle w stosunku do
ciebie, ale to twój przyjaciel.
- Więc?
- Więc ja ci pomogę…

Cdn…
Magda Dąbrowska

W następnym poradniku...

Rysuj
z Gimnazjalistą

W tym numerze
zaczynamy nowy dział,
który jest poświęcony
rysowaniu. Prowadzę

go ja - Dominika,
bazując na własnych
umiejętnościach oraz
wiedzy. Wiele osób

potrafi rysować,
a drugie tyle chciałoby

się nauczyć.
Rysowanie można

wypracować, a do tego
nie jest potrzebny talent

(chociaż nie
ukrywajmy – bardzo

się przydaje). Ten dział
jest dla tych, którzy

chcą rysować, 
a nie wiedzą jak się do

tego zabrać.
Najnowsza instrukcja

pojawi się już 
w następnym

numerze, a będzie
dotyczyć oka,

pokazanego na 
obrazku obok.
Na koniec kilka

informacji o mnie:
rysunkiem na

poważnie zajmuję się
od ponad czterech lat.
Moją ulubioną techniką

jest ołówek, a moje
rysunki można
zobaczyć na

fb.com/esmeruART.

- Co ty gadasz?
- To, co słyszysz! – Mnie też to dziwiło, ale przecież nie byłam ślepa.
- Ale… Jak? W sensie, że co?
- Matko, Patryk. Czego ty nie rozumiesz w stwierdzeniu: „Bartek siedział
w klasie w zamkniętym skrzydle i ćpał”?
- Ale jesteś pewna, że pytasz poważnie? I na serio chcesz wiedzieć?
- Masz rację, nie chcę.
Żadne z nas nie przyjmowało tego do wiadomości - nasz najlepszy
przyjaciel ćpał i my o tym nic nie wiedzieliśmy. Nic nie zauważyliśmy. Ze
mną zerwał kontakt, więc się nie dziwię - w sumie sama go zerwałam - ale
Patryk? Dlaczego on nic nie zauważył?
- Jak mogłeś nie zauważyć?
- Ty też nie zauważyłaś.
- Nie mam z nim kontaktu od kilku dobrych miesięcy. W ogóle nie gadamy,
w ogóle się nie widujemy, a ty chodzisz z nim do klasy. Co najmniej dlatego
powinieneś zauważyć. Dobra, nieważne. Musimy mu jakoś pomóc.
- Wiesz… W sumie… To jego problem. On sam się w to wpakował.
Nie wierzyłam, w to, co usłyszałam. Patryk, chłopak, który znał Bartka całe
życie. Jego najlepszy przyjaciel. Wiedzieli o sobie wszystko. I on teraz
mówił, że nie ma sensu mu pomagać, bo sam się w to wpakował?! Ten
świat schodził na psy.
- Co ty gadasz?
- To co myślę.
 - Wiesz co? Daruj sobie! Jeśli ty nie chcesz mu pomóc, to zrobię to sama!
– Chciał coś powiedzieć, ale mu przerwałam. – I nie obchodzi mnie, co
o tym myślisz. Przegiął i już się nie przyjaźnimy, ale nie pozwolę mu się
stoczyć z takiego powodu. Jak chce ćpać, to niech ćpa w domu. Tak długo,
jak robi to poza nim, tak długo mu na to nie pozwolę.
Nie chciałam dłużej słuchać tych bzdur, które chciał powiedzieć, więc po
prostu poszłam w swoją stronę. Los chciał, że minęłam się z Bartkiem. Nie
patrzył na mnie, ale wiedziałam, że mnie zauważył.

Autor: Dominika
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