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KRÓTKO
I NA TEMAT
Zaraz po feriach zimowych
w naszej szkole odbył się

konkurs Pączkożerca 2015,
którego organizatorem była
Spółdzielnia Uczniowska

Karmelka. Jak się okazało,
to Kamil Koper jest

największym miłośnikiem
pączków, za co w nagrodę
dostał bon o wartości 20 zł

do szkolnego sklepiku.

Członkowie klubu EuroGim
uczestniczyli w konferencji

popularnonaukowej, na
której zyskali wiele
informacji o historii 

i działalności Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego

w Lublinie.

Cieszymy się z sukcesów
drużyn koszykarskich

naszej szkoły. Zarówno
dziewczęta, jak i chłopcy

zajęli I miejsce w
eliminacjach powiatowych,

definitywnie pokonując
swoich rywali. W etapie

rejonowym chłopcy zajęli
II miejsce, a dziewczęta
I miejsce i dostały się do
zawodów wojewódzkich.

13 marca uczennice
naszego gimnazjum wzięły
udział w konkursie Siódmy
Talent. Wyniki już wkrótce.

Miło nam poinformować, że 
Dominik Malessa z klasy IIb

został laureatem
kuratoryjnego konkursu
z języka niemieckiego.

Gratulujemy!
Karolina Borówka

WIELKANOC TUŻ
Wielkanoc jest najważniejszym świętem w tradycji
chrześcijańskiej. Przygotowujemy się do niego przez
czterdziestodniowy post, który zaczyna się w środę
popielcową. W tym czasie robimy wielkie świąteczne
porządki, nie tylko po to, by mieszkanie lśniło czystością.
Według polskiej tradycji mają one także symboliczne
znaczenie – wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią
wszelkie zło i choroby. Poniżej prezentuję jeszcze kilka
innych ciekawych wielkanocnych obrzędów:
Wielka Sobota jest dniem oczekiwania. Tego dnia
koniecznie należy poświęcić koszyczek z jedzeniem,
w którym nie może zabraknąć baranka, mięsa i wędlin.

MIŁOŚĆ NA SCENIE

Już po raz drugi Szkolny Klub Wolontariusza, pod opieką
pani Anety Głębockiej-Wysok, zorganizował  wieczorek
poetycki. Tym razem w spotkaniu 24 lutego na warsztat
wzięliśmy wiersze i piosenki o miłości, zgodnie z mottem
św. Pawła Miłość nigdy nie ustaje.
Wśród dzieł poezji romantycznej usłyszeliśmy miłosne
przemyślenia wielu znanych pisarzy oraz autentyczne listy
pisane do ukochanych osób. Mieliśmy okazję zapoznać
się z korespondencją naszego patrona, Henryka
Sienkiewicza, którą kiedyś wymieniał ze swoją żoną Marią.
Na stronę muzyczną, przygotowaną przez pana Jacka
Grykałowskiego, składały się utwory Piotra Rubika, jak
również popularne piosenki młodzieżowe. Całości
dopełniała przepiękna dekoracja wykonana przez panią
Małgorzatę Wysoczyńską. Na scenie, którą na krótki czas
stała się stołówka szkolna, przystrojona w leśny mech
i różne rośliny, znajdowała się także ławeczka dla
zakochanych. Warto wspomnieć, że nauczyciele, do
których należeli pani Kinga Kasprzak i pan Adam Małecki

Święci się też chrzan, ćwikłę, ciasto, wodę oraz koniecznie
jajka, które są symbolem nowego życia.
Wielka Niedziela to dzień, kiedy spotykamy się z naszymi
bliskimi na świątecznym śniadaniu lub obiedzie
i spożywamy poświęcone dzień wcześniej produkty.
Co roku w Lubartowie, dzień po Lanym Poniedziałku,
odbywa się tak zwany „Meus”. Tradycja istnieje już od
kilkudziesięciu lat. Rodziny i grupy przyjaciół wybierają się
na piknik w okolicę malowniczego Wieprza. Spędzają tam
cały dzień, rozmawiając i żartując. To, że wtorek (dla
niektórych) jest dniem wolnym od pracy, pozwala
mieszkańcom kultywować to wydarzenie, choć od
niedawna obserwuje się malejącą liczbę osób chętnych do
biwakowania nad rzeką. Mimo wszystko jest to ciekawe
wydarzenie, dzięki któremu mieszkańcy Lubartowa mają
okazję do spotkania się z innymi.

Julia Tomasiak

pozazdrościli uczniom i sami wcielili się w role artystów.
Po obejrzeniu części artystycznej goście mieli czas na
skosztowanie wypieków, przygotowanych przez naszych
uczniów. Podczas konsumowania pierniczków dało się
słyszeć ożywioną wymianę własnych zdań i odczuć. Na
zakończenie spotkania każdy z gości dostał upominek
w postaci zakładki do książki oraz bezy, opakowanej
w zgrabne pudełeczko w kształcie serca.
Wieczorek poetycki udał się znakomicie, co było widać po
minach zaproszonych gości.

Karolina Borówka

Artystki podczas wykonywania jednej z piosenek
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PRZYGODA
W LONDYNIE

Już po raz kolejny grupa uczniów naszej szkoły
uczestniczyła w wycieczce do stolicy Wielkiej
Brytanii. Swoją przygodę z Londynem
rozpoczęliśmy 20 lutego, o godzinie czwartej
rano, co sprawiło, że każdy po krótkim czasie
zapadł w sen. Droga była długa, jednakże każdy
zajął się czymś, co pozwalało mu zabić czas
(np. spanie, słuchanie muzyki itp.).
Do celu dotarliśmy w sobotę w godzinach
porannych. Nikt nie chciał tracić czasu, więc od
razu zabraliśmy się za zwiedzanie. Pierwszym
zabytkiem, jaki udało nam się zobaczyć była
Katedra św. Pawła, której schody ciągnęły się
w nieskończoność. Jednak wytrwali byli w stanie
ujrzeć piękną panoramę Londynu! Kolejnym
punktem naszej wędrówki był Tower Bridge,
gdzie mogliśmy zobaczyć m.in. Skarbiec
królewski, typowych londyńskich strażników,
a także zwiedzić liczne sale, w których
przedstawione były narzędzia tortur, bądź
zbroje. Późnym popołudniem udaliśmy się do
naszych rodzin, które przez okres pobytu
zapewniały nam dach nad głową i wyżywienie.
Niedziela już od rana zapowiadała się
pracowicie. Zbiórka o 8:30, następnie długi
spacer w okolicach Parlamentu, a później
przejście do pałacu Buckingham, gdzie
zrobiliśmy sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie.
W godzinach popołudniowych odwiedziliśmy
Galerię Sztuki, obok której odbywał się festiwal
z okazji Roku Owcy. Podziwialiśmy przepiękne
obrazy. Niektórzy bardziej skupili się na
przepięknych ludziach. Następnie pojechaliśmy
do Muzeum Historii Naturalnej, gdzie mogliśmy
zobaczyć szkielety dinozaurów, minerały,
owady oraz wiele innych obiektów. I tak
zakończył się drugi dzień naszego pobytu
w Londynie.
Poniedziałek rozpoczęliśmy od sporych
zakupów, które większość z nas zrobiła
w jednym ze sławniejszych londyńskich sklepów
z odzieżą – Primarku. Kolejnym etapem naszej
wyprawy było odwiedzenie Muzeum Figur
Woskowych Madame Tussaud's, gdzie każdy
mógł zrobić sobie zdjęcie ze sławnym aktorem,
reżyserem, piosenkarzem bądź postacią z bajki.
Ostatnim punktem poniedziałkowego zwiedzania
było Muzeum Brytyjskie, w którym obejrzeliśmy
eksponaty ze starożytnej Afryki i Azji.
Kolejnego dnia, czyli we wtorek, mieliśmy
szansę zobaczyć piękną panoramę Londynu
wprost z London Eye. Następnie popłynęliśmy
statkiem przez najsławniejszą londyńską rzekę
Tamizę do Greenwich. Stamtąd udaliśmy się na
słynny południk 0 stopni, gdzie każdy z nas mógł

stanąć zarówno na zachodniej, jak i na
wschodniej półkuli.
Około godziny szesnastej ze smutkiem
opuściliśmy Londyn, aby udać się w długą
i męczącą drogę do Lubartowa.
Wycieczka była naprawdę ciekawym
przeżyciem i nawet długa jazda nie zepsuła nam
naszych pozytywnych wrażeń i dostarczyła
niezapomnianych wspomnień, które każdy z nas
zdobył przez te kilka dni.

Katarzyna Ozon

Uczniowie Sienkiewicza w komplecie

Obowiązkowe zdjęcie pamiątkowe

Zdjęcie na tle jednej z głównych atrakcji

TOP 5 
NAJBARDZIEJ WYCZEKIWANE

PREMIERY FILMOWE 2015

To już drugi artykuł z serii TOP 5. Tym razem
chcemy przedstawić wam najbardziej
wyczekiwane i najlepsze filmy, których premiera
będzie miała miejsce w tym roku.
  - Zbuntowana 
Jest to kontynuacja pierwszej części książkowej
trylogii Veroniki Roth „Niezgodna”. Pierwsza
część również została zekranizowana. Opowiada
o losach Chicago w przyszłości, które zostało
podzielone na 5 frakcji. Historia opiera się na
przygodach Tris i jej przyjaciół.
Data premiery: 20 marca 2015r.
  - Igrzyska Śmierci Kosogłos część II 
Kolejna część adaptacji trylogii Igrzyska Śmierci.
Opowiada o dalszych losach państwa Panem,
między innymi o powstaniu rebeliantów przeciwko
prezydentowi Snow’owi. Ostatnią część
podzielono na 2 filmy, więc to już koniec naszej
przygody z tą serią.
Data premiery: 21 listopada 2015r.
  - Papierowe miasta
Wersja filmowa bestsellerowej powieści Johna
Greena. Opisuje przygody Margo Roth
Spegelman i Quentina Jacobsena. Chłopak
wyrusza w podróż po USA, by znaleźć swoją
(ponoć) zaginioną przyjaciółkę.
Data premiery: 26 czerwca 2015r.
  - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy 
Akcja obrazu rozgrywa się 30 lat po wydarzeniach
z Powrotu Jedi. Większość informacji jest
trzymana w tajemnicy, więc nie możemy podać
konkretów.
Data premiery: 18 grudnia 2015r.
  - Serena 
Jest to historia o George’u i Serenie, którzy
mieszkają w Karolinie Północnej. Budują tam
imperium składów drewna. Ich przyszłość staje
pod znakiem zapytania, kiedy George dowiaduje
się, że jego żona nie może mieć dzieci.
Data premiery: 6 lutego 2015r.

Julka Adamek, Ada Dados

Ta chwila na zawsze pozostanie w pamięci
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Pani dr hab. Sabina Bober

Przedstawienie z wieczorku historycznego

Uczniowie prowadzący wieczorek miłosny

Jedna z naszych recytatorek

ZDROWO I NA TEMAT
Prezentuję kolejny artykuł o zdrowym odżywianiu.
Tym razem jest on poświęcony sposobom na
pozbycie się zbędnych kilokalorii. Większość
produktów spożywczych zawiera ich taką ilość,
że ciężko to sobie wyobrazić. Ważne jest, by
w jakikolwiek sposób spalać spożyte kilokalorie.
Pragnę zaprezentować wam kilka sposobów na
szybkie i łatwe pozbycie się zbędnych
kilogramów. Poniżej prezentuję kilka czynności,
które możesz wykonać, aby schudnąć w szybki
i łatwy sposób. Mam nadzieję, że skorzystasz
z mojego poradnika.

Julka Adamek

Wchodzenie
po schodach

Bieg
Szybki marsz

Powolny spacer
Pływanie

Jazda na rowerze
Energiczny taniec

Aerobik
Boks

Gra w kręgle
Jazda konna

948 kcal/h
540 kcal/h
600 kcal/h
172 kcal/h
468 kcal/h
426 kcal/h
366 kcal/h
300 kcal/h
558 kcal/h
204 kcal/h
258 kcal/h

KĄCIK SUCHARA
- Jaki jest magik, jeśli straci magię?
- Rozczarowany.

- Czy zmieni się coś, jeśli w działaniu 0+0=0
zmienimy znak dodawania na odejmowania?
- W sumie będzie różnica...

- Jak się nazywa obywatel Turcji, który garnie się
do pracy w fabryce odzieży wizytowej?
- GarniTurek.

- Jak długo związany jest okulista ze swoją żoną?
- Powieki.

- Co robi nauczyciel matematyki na lekcji
wyznaczania wyniku mniej więcej, na oko?
- Domaga się szacunku.

- Dlaczego detektyw lubi przebywać na plaży?
- Bo ma blisko dowody.

DM i KB na podstawie www.sucharry.pl
fb.com/sucharcodzienny

SYSTEM WARTOŚCI
W OBOZIE

KONCENTRACYJNYM
To tytuł prelekcji, jaką na wieczorku
historycznym, zorganizowanym 3 marca przez
nasze gimnazjum, wygłosiła pani dr hab. Sabina
Bober, wykładowca KUL, która przyjechała na
zaproszenie pani Anety Głębockiej-Wysok,
opiekuna szkolnego klubu wolontariusza. Wśród
gości znaleźli się: ks. prof. Zygmunt Zieliński –
emerytowany wykładowca KUL, uczniowie
i nauczyciele Gimnazjum nr 2 i II LO oraz rodzice.
Pierwszym punktem programu było
przedstawienie, które zaprezentowali członkowie
koła historycznego i klubu wolontariusza.
Uczniowie, przygotowani przez panią Kingę
Kasprzak, pana Jacka Grykałowskiego i panią
Barbarę Kukier – opiekuna koła, wprowadzili gości
w zadumę, prezentując wspomnienia dzieci -
więźniów obozów koncentracyjnych. Mogliśmy
poznać stosunek niedorosłych ludzi do sytuacji,
w której znaleźli się podczas wojny, ich pogląd na
rzeczywistość, okoliczności, w jakich przyszło im
odkrywać bolesną prawdę, a także sposoby
oderwania się, choć na chwilę, od grozy
obozowego życia.
Po obejrzeniu części artystycznej nadszedł czas
na wykład. Podczas przemówienia pani doktor
przybliżyła nam wiele faktów z funkcjonowania
obozów zagłady. Przedstawiła także więzienny
system wartości oraz jego wykorzystanie przez
ludzi.
Na zakończenie prelekcji każdy z nas mógł zadać
naszemu Gościowi  pytania, a także podzielić się
własnymi odczuciami dotyczącymi spotkania. Nie
zabrakło również czegoś dla ciała, bowiem na
stołach leżały przepyszne ciasta oraz soczyste
jabłka.
Wieczorek historyczny był jedną z najlepszych
lekcji historii, w jakiej mogliśmy kiedykolwiek
uczestniczyć. Mamy nadzieję, że ten wykład
pozostanie na długo w naszej pamięci.

Karolina Borówka
Obok prezentujemy zdjęcia również z wieczorku
miłosnego (więcej na stronie 1).

Prezentacja wspomnień dzieci-więźniów
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ROZTERKI PEWNEJ GIMNAZJALISTKI
czyli kolejna część naszej powieści w odcinkach

autorstwa Magdy Dąbrowskiej

– Chcesz mi powiedzieć, że to tak do skarpetek?! Proszę cię, czy ja ci
wyglądam na niepełnosprawną umysłowo?
– Co cię to tak właściwie obchodzi? – wybuchnął (do tej pory cichy) Bartek.
Z jednej strony miał rację. Nie mieli kontaktu od miesięcy. On był na nią za
coś zły, a ona nie dociekała, bo skrycie myślała, że to on powinien
przeprosić. Jednak z drugiej strony za każdym razem, kiedy widziała go na
korytarzu albo mijali się na mieście, brakowało jej go. Przecież znali się
całe życie. Byli najlepszymi przyjaciółmi, mówili sobie o wszystkim.
Dlatego nie potrafiła powiedzieć wprost, że od tamtej kłótni Bartek jej nie
obchodzi, bo obchodził. Poczuła się urażona jego opinią. Nie chciała
ciągnąć tej kłótni. Skoro była mu aż tak obojętna, to rzeczywiście nie była
jej sprawa. Po prostu się odwróciła i poszła w stronę domu. Nie dało się
ukryć, że Patryk i Bartek byli zszokowani, że Amanda tak szybko
odpuściła. Łukasz też był zdziwiony jej zachowaniem. Jednak nie zadawał
zbędnych pytań, wiedział, że nie chciała teraz gadać. Najzwyczajniej za nią
poszedł. Kiedy ją dogonił, była zalana łzami.
– Nie przejmuj się. Jeszcze zrozumieją, że chciałaś dobrze, i że to oni się
mylili. Jeszcze będą cię przepraszać.
– Nie chce ich przeprosin. Najlepiej by było, gdybym nigdy więcej nie
musiała ich oglądać. Mam ich dość.
– Nie mów tak. To twoi przyjaciele.
– BYLI przyjaciele. I tego się trzymajmy… – przechodzili przez ulicę.
Było ciemno, żadnych latarń czy świateł z okien bloków, bo znajdowali się
w dzielnicy, gdzie nikt nie mieszkał. Szli wzdłuż drogi, ponieważ nie było
tam chodników. Nie odzywali się, ale cisza im nie przeszkadzała. Często
tak siedzieli i nic nie mówili. Nagle usłyszeli pisk opon. Mignęły światła
samochodu i kilka sekund później kierowca jechał centralnie na nich. Byli
w takim szoku, że nie zdążyli uciec. Jedyne co udało się zrobić Łukaszowi
zanim samochód ich potrącił, to odepchnięcie Amandy...       Cdn...

Byli na miejscu; za dziesięć minut mieli przyjść Bartek i Patryk.
– Jak myślisz, o co chodzi?
– Nie wiem, ale mam nadzieję, że zaraz się dowiem.
– Cicho, ktoś idzie.
Schowali się za jedną ze ścian, które nie były jeszcze na tyle rozwalone,
żeby nie mogły ich zakryć i przyglądali się całemu zajściu. Zza zakrętu
wyszedł Bartek. Był wyraźnie spięty, jakby bał się, że zaraz wyskoczy ktoś
z nożem. Kilka minut później przyszedł Patryk. Miał ze sobą torbę.
W pewnym momencie, gdy chłopcy stali już blisko siebie, zaczęli coś
szeptać, Bartek dał Patrykowi kasę, a Patryk wyjął z torby dwie małe,
foliowe torebki.
Nagle wszystkie fakty się połączyły. To, że Patryk stał zawsze po stronie
Bartka, że nie chciał pomóc Amandzie, gdy ta dowiedziała się, że Bartek
bierze, i to spotkanie...
– A to kawał… – Amanda wyleciała zza ich kryjówki. Łukasz próbował ją
powstrzymać, ale bezskutecznie. Bartek i Patryk odskoczyli od siebie.
– Co ty tu robisz?!?!
– Nic nie mów. Teraz to jest sprawa między Patrykiem a mną.
– Nie mamy o czym mówić.
– Jesteś tego taki pewien? Jak mogłeś. To twój przyjaciel, a ty tak
zwyczajnie sprzedajesz mu narkotyki?
– Jakie narkotyki?!?! – Amanda była tak wściekła, że chłopcy nawet nie
zauważyli, kiedy wyrwała z ręki Bartka torebeczkę.

RYSUJ
Z GIMNAZJALISTĄ

W tym numerze prezentujemy prace Oli
Czerwińskiej z klasy IIb. Ola jest samoukiem,
a jej ulubioną techniką jest rysowanie za
pomocą markerów. Nie ma określonej tematyki
rysunków - jak sama mówi: "Rysuję to, co mi
się spodoba", jednak większość jej prac
przedstawia postacie z anime. 
Rysunki Oli znajdują się na stronie obok, zaś
jeśli Ty chciałbyś, aby Twoje prace pojawiły się
na łamach naszej gazetki - zgłoś się do Nas!

Dominika Małyska

W następnym numerze - instrukcja dotycząca
rysowania kwiatu maku.

Michael Jackson
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Shinigami

Harry Styles Marilyn Monroe
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