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  Wiosną kwitną talenty!

No Name

Witaj, wiosno!

Wiosna przynosi nam, jak
do tej pory, pasmo
artystycznych sukcesów.
Ola Ziółkowska (IIIc)
zdobyła I miejsce w
konkursie recytatorskim
pamięci A. Osieckiej w
Kocku, a Bartłomiej
Kwapiński (IIIb) zwyciężył w
eliminacjach powiatowych
ogólnopolskiego konkursu

recytatorskiego "Przebudzeni do życia". Ola Ziółkowska
oraz Artur Marczak (IIb) zajęli ex aequo II miejsce.  
Jury zwróciło uwagę na wysoki poziom ich recytacji. 
   

  W kategorii muzycznej
konkursu pamięci Agnieszki
Osieckiej, który odbył się 
w Kocku 26 marca, również
mamy nagrody.
Oktawia Remiszewska (IIIc)
zajęła II miejsce, zaś Natalia
Wach (IIIc) otrzymała
wyróżnienie. 

*

Artyści żywego słowa

Nasze wokalistki

Promujemy akcję "Poświęć kilometr"

Na Festiwalu Piosenki Angielskiej I CAN BE A STAR , który
odbył się 16.04. w Ulanie Majoracie, nasz szkolny zespół
muzyczny No Name zajął III miejsce za wykonanie utworu
"Sway" . Gratulujemy wszystkim laureatom!      

*

Maciej Szczepański
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Maciej Szczepański
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    Pod dyktando potęgi sędziowskiej

  English friend czy Deutsch freund?

"Sport bywa okrutny, zostawia się serce... zostawia się
duszę na boisku... a i tak się przegrywa"
                                (Mariusz Wlazły)

Drużyna na medal

17 marca 2015 roku został rozegrany turniej piłki siatkowej z udziałem
ostrowskiej drużyny dziewcząt. Walka o mistrzostwo powiatu w Kocku
między drużyną gospodyń i ostrowianek była jednocześnie zderzeniem
dwóch typów siatkówki. Obie drużyny grały w turnieju rewelacyjnie.
Ostrowski team dotarł do finału, nie tracąc ani jednego seta, praktycznie nie
natrafiając na opór. Przed finałową rozgrywką zagrzewały nas do boju
drużyny pokonane przez Kock- im większą porażkę poniósł zespół, tym
goręcej nas dopingował, abyśmy „dokopały” gospodyniom. Pozbawione z
przyczyn zdrowotnych  dwóch „strzelb” – Aleksandry Ziółkowskiej i
Aleksandry Szymanek, jechałyśmy do Kocka z lekką wątpliwością we
własne siły i obawą, czy to, co wypracowałyśmy na treningu, wystarczy, by
dać radę silnym rywalkom reprezentującym Poizdów czy Abramów.
  Trafiłyśmy do łatwej dla nas grupy, złożonej z lubartowskiej „dwójki” i
Skrobowa. Mimo obaw udźwignęłyśmy oba mecze, by pewnie wejść do, jak
się potem okazało, fatalnego finału.  Obserwując końcówkę meczu drużyn z
Kocka i Poizdowa, byłyśmy zdumione zachowaniem gospodyń. Owe
dziewczyny były jedyną drużyną na zawodach, która „podkrzykiwała” 
zespół przeciwniczek. To właśnie miałam na myśli, pisząc o dwu typach
siatkówki reprezentowanych przez zespół „krzykaczek” z Kocka i
opanowaną drużynę ostrowianek. Każdy zespół, jadąc na takie zawody,
powinien sprawdzać swój poziom sportowy, nie mieszając w to zagrywek
psychologicznych. Jednak już w pierwszym secie dziewczyny z Ostrowa
nie pozostały dłużne kocczankom i zabrały im ich niechlubną „broń”, jaką był
głośny doping. Jak się jednak okazało, nie był to jedyny as w rękawie
gospodyń. W trudnych sytuacjach przychodził im na pomoc… sędzia. Pracy
sędziów nie powinno się oceniać, a nawet jest to zabronione. 

Nadmienię więc tylko, że ów sędzia był ściśle związany z drużyną
gospodyń, więc resztę opowieści o stronniczym arbitrze  możecie
dokończyć sobie sami.  Mimo wielu przeciwności i dobrej dyspozycji
rywalek, motywacji i poświęcenia w naszym zespole nie zabrakło do końca. 
Starałyśmy się pokazać, co potrafimy, ale już po pierwszym secie nasza
zwycięska passa została przerwana. Jednak, oddając Bogu, co Boskie,
cesarzowi, co cesarskie, muszę uczciwie przyznać, że przeciwniczki były
bardzo dobrze przygotowane technicznie ( choć w stresowych sytuacjach
nie dawały nam rady). Do tej pory pamiętam mowę motywacyjną w przerwie
między setami: „Postaramy się dla Olek, na treningach atakowały mocniej,
blokowały lepiej i zagrywały przebieglej – grajmy va banque”. Kibicując za
boiskiem swojej drużynie, miałyśmy wsparcie zawodniczek z Lubartowa i
Poizdowa. W końcówce meczu dostrzegłam grę, jakiej wcześniej żadna z
nas nie prezentowała - w naszych oczach jaśniały płomienie, które jednak
drużyna z Kocka stłumiła i ostatecznie wygrała z drużyną ostrowską 2:0.
Po zaciętej walce zdobyłyśmy tylko i aż srebro. Tak naprawdę przed
finałowym turniejem wzięłybyśmy ten wynik „w ciemno”, bo każda z nas
obawiała się, jak  nasza „maszyna pojedzie" bez czołowych zawodniczek.
Teraz, mimo pięknego wtorkowego słońca nad naszymi głowami krążyły
chmury, czułyśmy gorzki smak tytułu pierwszego przegranego, czyli
zdobywcy 2. miejsca. Tego dnia każda z nas zadała sobie pytanie: „Co
zrobiłam źle, że już dalej nie zagram?”. A potem zapłakała, choćby w głębi
duszy…
W ostrowskim składzie pod wodzą pana Witolda Kłody grały: Angelika
Baran, Agnieszka Domańska, Weronika Domańska, Aleksandra Koperczak,
Kamila Koperczak, Magdalena Kucharska, Patrycja Leszczyńska, Karolina
Łubkowska, Daria Miziołek, Weronika Płowaś, Aleksandra Szymanek,
Aleksandra Ziółkowska, Joanna Ziółkowska.
                                                                    Magdalena Kucharska

   W poniedziałek 30 marca odbyły się dwa konkursy: pierwszy - z języka
niemieckiego, drugi -z języka angielskiego. Zacznijmy od sprawdzianu z
mowy naszych sąsiadów. Weszliśmy do sali pełni nadziei na jak najwyższe
wyniki. Po otwarciu arkuszy miny nam zrzedły. Zadania okazały się
piekielnie trudne. Większość z nas złapała się za głowę, czytając treść
ćwiczeń. Po kilku minutach zwątpienia przystąpiliśmy do pracy. Nim się
obejrzeliśmy, czas notowania odpowiedzi minął. Nie byliśmy pewni, czy
poszło nam dobrze. Niektórzy byli wręcz przekonani, że "zawalili".Co do
konkursu z języka angielskiego, rzecz przedstawia się całkowicie odwrotnie.
Sala była wypełniona uczniami. Po rozdaniu kartek u prawie wszystkich
pojawił się uśmiech na twarzy. Zadania wydawały się być łatwe. Większość
osób oddała arkusze przed wyznaczonym czasem. Czekamy 
z niecierpliwością na wyniki.                                ~Patison

*

*

*
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                   Żołnierze Wyklęci 
              ciąg dalszy rozmowy 
z doktorem Piotrem Gawryszczakiem

Kolejnym bohaterem, ostatnim z Żołnierzy
Wyklętych był Józef Franczak, pseudonim
„Laluś”. Pochodził spod Piask, walczył w czasie
września 1939r. Po powrocie po walkach
wrześniowych włączył się w konspirację
antyniemiecką. W 1944r. zgłosił się do Ludowego
Wojska Polskiego, żeby walczyć dalej z
Niemcami, ale zdezerterował po tym, jak widział,
że jego kolegów mordują komuniści w tym wojsku
ludowym. Zdezerterował na Lubelszczyznę i
pozostał tutaj do końca swoich dni.

 
21 października 1963r. zmarł. Jego uważa się za ostatniego z Żołnierzy
Wyklętych i on zginął z bronią w ręku, pod Piaskami, czyli w swojej rodzinnej
miejscowości. Ukrywali go przyjaciele, bardzo często rodzina dalsza, czy
bliższa. Zdradzony za pieniądze, to też jest takie charakterystyczne. Miejsce
pobytu „Uskoka” także wydał jego były żołnierz za pieniądze.

-Czyli nie był honorowym żołnierzem. Bo jednak tak nie powinien się
zachować.
-No na pewno, Inka zachowała się jak trzeba, bo nie mając jeszcze lat 18,
nie wydała nikogo. Nie podała żadnych adresów, gdzie ubecy mogliby zrobić
„kocioł”, kogoś aresztować. Poświęciła swoje życie, ale milczała do końca,
wierna przysiędze, że zdrada będzie karana śmiercią. Nie zdradziła nikogo i
w grypsie to kazała mówić babci, że zachowała się jak trzeba. Bo tak wtedy
trzeba było. Być może uratowałaby swoje życie, ale poświęciłaby życie wielu
innych. Natomiast też trudno jest ocenić, jak my byśmy się zachowali, w
takim momencie jak przyjaciel i bezpośredni podwładny „Uskoka” Zygmunt
Libera, pseudonim „Babinicz” - Aresztowany przez UB jednego dnia,
drugiego dnia już wskazał miejsce pobytu „Uskoka”. 
Ale, jak opowiadali świadkowie, gdy został przyprowadzony na to miejsce,
do gospodarstwa, gdzie „Uskok” się ukrywał, nie miał butów, ponieważ nogi
miał tak opuchnięte, że żadnych butów by nie włożył. Czyli, że przez te
kilkanaście godzin był bity, także w nogi - to była metoda bicia w pięty. Jest
to ponoć straszny ból, więc on wskazał miejsce ukrywania swojego
dowódcy. Później sam został skazany na śmierć i tę karę wykonano, więc
też został zamordowany. Teraz pytanie, czy my byśmy wytrzymali zrywanie
paznokci, topienie w wodzie, siedzenie na odwróconym stołku? Takie
metody, o których piszą czy wspominają ci, którzy je przeżyli, są nie do
uwierzenia. Trudno pojąć, że tak mogli ludzie ludziom robić, ale tak było.
Pytanie właśnie, ile trzeba mieć hartu ducha i tej wiary w idee, w Pana Boga,
w ojczyznę, że człowiek milczy? Nie wiem...

-Dziękuję bardzo, że poświęcił Pan mnie i naszym czytelnikom swój
czas.
                                                                                      Arcziii

*

     Jak przybliżaliśmy Czad i Boliwię 
                         do Polski...

"Poświęć kilometr" to akcja zainicjowana przez diecezję siedlecką. 
Jej celem było zebranie pieniędzy na bilety lotnicze dla kilkunastu młodych
ludzi z krajów misyjnych: Boliwii i Czadu, aby mogli wziąć udział w
Światowych Dniach Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w 2016 roku. 
Boliwia jest oddalona od Polski o 11 088 km, a Czad o 4 100 km. 
19 kwietnia po każdym nabożeństwie młodzież ze Szkolnego Koła Caritas
rozprowadzała specjalne naklejki, przygotowane na tę okazję. Każdy
kilometr,  czyli symbolicznie jedna naklejka,  kosztował 1zł. To niewielka
kwota, która jednak przemnożona przez setki dobrych serc, daje młodzieży 
z egzotycznych krajów możliwość  wzięcia udziału w spotkaniu z papieżem.
Aby zbiórka się powiodła, wolontariusze, przebrani w barwne stroje,
przeprowadzili kampanię reklamową w szkołach, obdarowując uczniów
flagami i papierowymi  łódeczkami  - symbolizującymi długą podróż. Chętni
mogli uwiecznić się w specjalnym samolocie z logo ŚDM. Wszystko po to,
by pamiętać w niedzielę o zabraniu ze sobą dodatkowej złotówki na
„podróż".
   Wysiłek włożony w przygotowanie opłacił się - do puszek i specjalnej
"podróżnej" skarbonki zebraliśmy 1 394 złote!

Ze skarbonką

Dzieci już chętne do pomocy!

Lecimy?

*

*

Maciej Szczepański
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Fotokącik
     Niedziela Palmowa w Ostrowie 

W Niedzielę Palmową (29 marca) ulicami Ostrowa przeszła niezwykła
procesja, upamiętniająca symbolicznie wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.
Nie zabrakło oczywiście uczniów naszej szkoły. Dziewczyny umilały drogę
śpiewem, a uczeń klasy II c miał nawet zaszczyt wcielić się w postać
Jezusa. W procesji szło też dużo przedszkolaków i dzieci z palemkami,
przyodzianych w zabawne turbany na głowie. Uroczystość była barwna i
niecodzienna.
                                                                                          Aga

"Love, Rosie" - kolejny dramat?

Przepis na     BAJADERKI

.
Dziś postanowiłam
zrecenzować to co
lubię najbardziej - film
romantyczny ! :)
Film „Love, Rosie"
opowiada o
dziewczynie, która
wraz ze swoim
najlepszym
przyjacielem, Alexem
planuje naukę w
jednym z
uniwersytetów USA.

  Dziś postanowiłam
zrecenzować to co
lubię najbardziej - film
romantyczny ! :)
Film „Love, Rosie"
opowiada o
dziewczynie, która
wraz ze swoim
najlepszym
przyjacielem, Alexem
planuje naukę w
jednym z
uniwersytetów USA.
Wszystko przewraca
się do góry nogami,
kiedy po szalonej nocy
z najpopularniejszym
chłopakiem w szkole
Rosie odkrywa, że jest
w ciąży. Mimo
wszystko namawia
Alexa do wyjazdu, a
sama przygotowuje się
do macierzyństwa.
Oboje są zakochani,
ale boją się, że "druga

połówka" nie odwzajemnia tych uczuć.
Postanawiają trzymać to w tajemnicy przed sobą
nawzajem. Potrzebują naprawdę dużo czasu, aby
zrozumieć pewne rzeczy.
Film nie nudzi, co chwilę dzieje się w nim coś
ciekawego. Poza tym zawiera też dużo
zabawnych scen. Musicie go zobaczyć!     ~ Aga

.

Składniki:
 -paczka biszkoptów ok. 120g ( lub ciasto, kruche ciasteczka )
 - 100g dżemu, powideł, marmolady    (można trochę więcej), 
- ok. 80-10g czekolady gorzkiej,
 - 30g masła (najlepiej roślinnego),
 - garść migdałów (płatki),
 - garść żurawiny, orzechów (co lubicie ) 

Przygotowanie:
Krok 1. Ciastka kruszę w pojemniku. 
Krok 2. Masło rozpuszczam i do ciepłego wrzucam połamaną czekoladę (
ale już bez trzymania na ogniu ) i mieszam od czasu do czasu, aż się
rozpuści. Uwaga: gdy będzie za gorące, to może się rozwarstwić. Do
pokruszonych ciastek wlewam czekoladową masę, dodaję dżem, bakalie i
mieszam. 
Krok 3. Formuję kulki i obtaczam w posypce, kakao lub posiekanych
orzechach. Chowam do lodówki na przynajmniej 30 min, by stwardniały. 
Smacznego!
                                                    ~Anegelaaa

.

Pójdziemy tą drogą...

Czyja palemka najpiękniejsza?

.

.

Internet

A. Domański

A. Domański


