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   KATYŃ 1940. 
               PAMIĘĆ NIE DAŁA SIĘ ZGŁADZIĆ

     Brawo, Olaf!

      Wyśpiewała nagrody 
     w trzech kategoriach

Po angielsku czy niemiecku...
     recytują znakomicie

28 kwietnia 2015 roku odbył się w Gimnazjum Nr 1 im. KEN
w Lubartowie I Językowy Konkurs Recytatorski „Wiosną
pięknieje świat”. Tutaj również odnieśliśmy spory sukces:
Oktawia Remiszewska (III c) zajęła I miejsce w kategorii
język angielski , zaś Kuba Szczepański (I b) zdobył
wyróżnienie. 
   Natomiast w kategorii język niemiecki  I miejsce zajęła
Natalia Wach (III c), a wyróżniono Bartłomieja Kwapińskiego
(III b). 
          Gratulacje!

  18 maja 2015 r. odbyły się w naszym gimnazjum uroczystości upamiętniające 75. rocznicę
Zbrodni Katyńskiej. Odwiedzili nas przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół
i placówek kultury oraz rodziny zamordowanych oficerów.   
   Od pięciu lat uczestniczymy w programie KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA,
pielęgnując pamięć o ofiarach bestialskiego mordu.
 13. 04. 2010 r. zostały posadzone dęby upamiętniające pochodzących z Ostrowa i      
okolic oficerów Wojska Polskiego zamordowanych przez NKWD na wiosnę 1940 roku:
majora Wacława Pawłowskiego, porucznika Czesława Kowalika i porucznika Jana Szalasta.
  Fotorelację  z uroczystości możecie obejrzeć na stronie gimnazjum lub na naszym
facebookowym profilu.
                                                                                               ~ Arcziii 

.

9 maja Olaf Malinowski
wywalczył tytuł mistrza w
kategorii Młodzieżowców na
Mistrzostwach Polski we
wspinaczce na czas
rozegranych w Tarnowie.
Olaf należy do klubu
wspinaczkowego Pol-
Inowex Skarpa Lublin.
Gratulacje!

Olaf :)

 5 maja 2015 r.  w  Łucce
odbył się VIII Festiwal
Piosenki Europejskiej,na
którym Oktawia
Remiszewska wyśpiewała
aż trzy nagrody: dwa I
miejsca (w kategorii
piosenki angielskiej  i
niemieckiej ) oraz II miejsce
w kategorii piosenka polska.

.

Skarpa Lublin
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   Szóstoklasiści opanowali gimnazjum Kto wie najwięcej            
      o Janie Pawle II ?

              Szkołę zaatakowała Zielona Gęś!

29 kwietnia odbyło się nie lada wydarzenie!
Wszystkie talenty aktorskie i satyryczne naszej
szkoły bawiły nas na Wiośnie Teatralnej, której
tematem przewodnim był Teatrzyk ,,Zielona Gęś"
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i wybrany
skecz kabaretowy. Ach, co to było za
widowisko...

Ta Wiosna była doprawdy wyjątkowa, uczestnicy
stanęli przed trudnym wyzwaniem, z powodu
natłoku spraw czysto edukacyjnych (takich jak
np. testy gimnazjalne) mieli bardzo mało czasu na
przygotowania. Niektóre klasy zaczęły
przygotowania dopiero trzy dni przed występem!
Kolejnym osiągnięciem było to, że udało nam się
wciągnąć wszystkie klasy do naszego ,,gęsiego
szaleństwa''.
Dużym zaskoczeniem była klasa 3a. W tym roku
wystąpili po raz pierwszy i zagarnęli dla siebie
nagrodę publiczności! Czego jak czego, ale
pomysłowości odmówić im nie możemy. III
miejsce zajęła klasa 2b, która pokazała, jak się
oświadczyć i porozumiewać bez słów. II miejsce
na podium zajęła klasa 3a, która zdobyła serca
konkursowego jury pokazową lekcją! I miejsce to
prawdziwa petarda - wszystko za sprawą wakacji
rolnika. Chodzi oczywiście o klasę 3b!
"Gimnazjaliści nie gęsi i swój kabaret mają" -
                                              Magda

                                                     
                            

 20 maja odbyły się w naszej szkole Dni Otwarte
dla uczniów klas szóstych. Przyszli gimnazjaliści
przyjechali do nas z Kaznowa, Kolechowic,
Rozkopaczewa i przywędrowali po sąsiedzku -   
z Ostrowa. Uczniowie poznali naszą szkołę,
wchodzili do każdej klasy i mogli zobaczyć, jak
wyglądają u nas lekcje. Na holu czekali na nich
wolontariusze Caritasu, którzy przygotowali
słodkie „co nieco” oraz  opowiadali o tym, co już
zrobili.  Czekali na nich również przedstawiciele
SU, którzy prezentowali kronikę szkoły oraz       w
ramach promocji rozdawali nasze gazetki (może
akurat znajdą się wśród nich nasi następcy?).
Później szóstoklasiści udali się do stołówki na
obiad i przeszli na Orlika, gdzie czekały na nich
zabawy sportowe. Młodsi koledzy świetnie się
bawili i uczyli się rywalizacji fair play, wykonując
zadania opracowane przez nauczycieli
wychowania fizycznego.   
                                        ~Szczepan                      
                                                                                 
                                                                                 
       

Grupa drugoklasistów realizujących projekt z
religii, jak co roku, zorganizowała konkurs wiedzy
o patronie naszego gimnazjum. Odbył się on na
dużej scenie w Centrum Kultury. Uczniowie,
którzy dostali się do finałowej „dziesiątki”, byli
naprawdę świetnie przygotowani. Grupa
projektowa też się nieźle spisała. Wykonali
prezentację multimedialną, która rozbawiła całą
salę, dzięki czemu rozładowała emocje wśród
uczestników konkursu.
No dobrze, ale KTO WYGRAŁ?!   Wygrała
perfekcyjnie przygotowana Patrycja Leszczyńska
z klasy II A. Gratulujemy jej sukcesu. Patrycja
pokazała prawdziwego ducha walki. Kiedy
pewnemu uczestnikowi powinęła się noga,
Patrycja poprosiła o „dodatkowe życie” dla
konkurenta. Jeszcze raz serdeczne gratulacje!     
                                          ~ Arcziii
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 Życie w podróży - poznajcie Wiolę
Starczewską

Jak to jest wyjechać w nieznane- przenieść się ze wsi do miasta w
obcym kraju, rozpocząć tam naukę i normalnie żyć a przy okazji
spełniać marzenia? "Życie trzeba przeżyć tak, żeby wstyd było
opowiadać, ale przyjemnie wspominać"- twierdzi Wioleta Starczewska-
do niedawna mieszkanka Kolechowic pod Ostrowem Lubelskim, która
kilka lat temu wyjechała do Danii w celu podjęcia studiów. Wtedy
postanowiła założyć bloga (starczewska.com). Czy wszystkie posty
opisują tylko jak wygląda jej życie w Kopenhadze? Oczywiście, że nie!
Wiola to ciekawa świata osoba, która nie boi się spełniać marzeń.
Kocha podróże- w ciągu trzech lat odwiedziła już sporą część Europy
( Anglię, Portugalię, Belgię, Francję, Austrię, Włochy, Grecję, Turcję,
Słowenię, Czechy, Węgry i Ukrainę). Jakiś czas nawet mieszkała w
Brazylii! Życie w podróży niesie jednak ze sobą niemały kłopot- jak
podróżować i nie zostać bez dachu nad głową? Wiola podjęła się już
w swoim życiu wielu zajęć- począwszy od pracy jako pokojówka w
hotelu, recepcjonistka, wolontariuszka, a skończywszy jako stażystka
w Parlamencie Europejskim!

Jak to się stało, że osoba z małej miejscowości nagle wyjechała w
świat? Skąd u Pani taka odwaga, zapał i przede wszystkim, skąd
pomysł na podróżowanie ?
Wyprowadziłam się ze swojej miejscowości, kiedy miałam 16 lat, tak więc
szybko stałam się niezależna. Stąd może ta odwaga? Pomysł pojawił się w
momencie, kiedy podczas moich studiów w Danii rozmawiałam z ludźmi i
każdy mówił mi, że był tam, był tutaj. Zwyczajnie im zazdrościłam.
Zaczęła Pani prowadzić bloga od momentu wyjazdu do Danii. Jak to się
stało, że zdecydowała się Pani rozpocząć naukę na obczyźnie? Czy to
była pierwsza Pani podróż za granicę?
Pojechałam na Erasmusa do Kopenhagi, ponieważ byłam zawiedziona
polskimi studiami: sposobem, w jaki się u nas naucza, nudnymi
przedmiotami, (niestety) niemiłymi wykładowcami. Pomyślałam, że nie musi
tak być i chciałam zobaczyć jak jest w Danii. Już wcześniej słyszałam, że
studia wyższe są tam na dobrym poziomie. To nie był mój pierwszy wyjazd
za granicę. W 2011 roku spędziłam miesiąc w Londynie, byłam tam na stażu
w agencji public relations.
Nie boi się Pani podróżować sama? Jakie są tego zalety ?
Najbardziej lubię podróżować samotnie. Nie odczuwam żadnego strachu
związanego z tym, że jestem sama. To jest duży plus, być w pojedynkę, bo
nie muszę iść na kompromisy, w każdej chwili mogę zmienić plan, zostać
dłużej albo pojechać w inne miejsce. Jestem "zmuszona" rozmawiać z
napotkanymi ludźmi, nauczyłam się szybko nawiązywać kontakty. A i innym
jest łatwiej pomóc jednej osobie niż większej grupie: ludzie zawsze będą
mieć dodatkowe miejsce w samochodzie, kanapę w salonie, chętniej
zaproszą na obiad. Podróżując sama, czuję się wolna i swobodna, a
zarazem pewna, że poradzę sobie w każdej sytuacji.
Czy są takie miejsca, w których pobyt najbardziej zapadł Pani w
pamięci? A może są jakieś, które Panią zawiodły?
Najmilej wspominam Salvador w Brazylii. To miasto miało niesamowity
klimat i cudownych ludzi. Lubiłam też Stambuł ze względu na to, że był tak
inny od dużych europejskich miast. W ogóle bardzo lubię Turcję. Miło
wspominam również małą miejscowość Koroni w Grecji, gdzie przez
miesiąc byłam na Wolontariacie Europejskim. I Buenos Aires. I Kopenhaga
oczywiście. 

Mogłabym wymienić dużo. Nie ma takich miejsc, które by mnie zawiodły, bo
nie mam żadnych oczekiwań. Zawsze wyjeżdżam z dobrym nastawieniem i
czekam na przygodę.
Pracowała Pani w wielu miejscach i krajach. Jak pogodzić ciągłe
wyjazdy z pracą? Czy łatwo jest ją znaleźć za granicą?
Tak naprawdę pracy za granicą szukałam tylko raz, było to w Kopenhadze i
wtedy musiałam znaleźć jakieś zajęcie, które pozwoliłoby mi na zarobienie
dodatkowych pieniędzy. Nie było to łatwe. W Brazylii pracowałam na
zasadzie wolontariatu: po prostu pytałam w hostelach, czy nie potrzebują
kogoś do pomocy na recepcji, w zamian mogłam tam mieszkać, a więc nie
zarabiałam pieniędzy, tylko redukowałam swoje wydatki. Pozostałe rzeczy,
które robiłam, to staże, o które aplikowałam, będąc jeszcze w Polsce,
dostałam się na nie i tak wyjechałam: do wspomnianego wcześniej Londynu,
Brukseli, teraz jestem w Portugalii.
Nie marzy się Pani czasami chwila odpoczynku? Ustabilizowanie się?
Jedyne co mi się marzy, to więcej możliwości podroży!
Nie tęskni Pani za swoim krajem? Chciałaby Pani wrócić na stałe do
Polski?
Ludzie czują się komfortowo w miejscach, które znają, dlatego mówią, że
tęsknią za Polską. Ja wypracowałam umiejętność dostosowania się do
różnych warunków. Akceptuję wszystko, co jest inne i czerpię niezwykłą
radość z poznawania. Tak więc tęsknię za atmosferą polskich świąt, bo są
wyjątkowe, ale tęsknię też za jeżdżeniem rowerem po Kopenhadze, piciem
herbaty w Turcji, tańczeniem samby w Brazylii. Oczywiście, chciałabym
mieszkać na stałe w Polsce, ale równie dobrze czułabym się w każdym
innym kraju.
Jakie są Pani plany na przyszłość? Kolejna podróż?
Teraz pracuję w Portugalii w organizacji pozarządowej i bardzo lubię moje
nowe doświadczenie. Zostaję tutaj do września, a co potem, to zobaczymy.
Dziękuję za rozmowę, a naszych czytelników zapraszam do lektury
bloga starczewska.com. Może stanie się dla Was inspiracją?
                                                                                        ~Natalia
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                   Kochają taniec

W naszej szkole możemy spotkać wiele osób z pasją. Są one różne-
niektórzy lubią sport, inni śpiewają, grają na instrumentach, recytują.
Słyszymy często o ich sukcesach na forum szkoły. Są wśród nas również
dziewczyny, które od lat rozwijają swoje hobby- taniec. Weronika (III c) i
Kornelia (I b) dwa razy w tygodniu uczęszczają do Centrum Kultury w
Łęcznej, aby ćwiczyć i dzięki temu zwyciężać! Tancerki wraz ze swoją
grupą taneczną „Cheers” wygrały już niejedne zawody, m. in. w Zamościu i
Łęcznej, a na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca w Radomiu przypadło im
drugie miejsce! To ogromny sukces. Jak w ogóle się stało, że nasze
dziewczyny zaczęły tańczyć? Okazuje się, że dużą rolę odegrały w tym ich
mamy. Weronika tańczy od pięciu lat z przerwami. Jak twierdzi- zaczęło się
od tego, że spodobały się jej zajęcia taneczne prowadzone przez jej mamę w
szkole, więc kolejnym krokiem było zapisanie się do Centrum Kultury. W
przypadku Kornelii było trochę inaczej- jako dziewięciolatka nie widziała
siebie w roli tancerki. Jej mama chciała zapisać ją na zajęcia, właśnie z
tańca. Okazało się, że po jakimś czasie dziewczyna pokochała to, co robi i
po kilku latach awansowała do najlepszej grupy.  Weronika i Kornelia są
dobrym przykładem na to, że warto rozwijać swoje umiejętności.
                                                                    ~Natalia

Najlepszy film na oczekiwanie wakacji

Myślę, że w wakacje mało kto będzie siedział przed telewizorem czy przy
komputerze, oglądając jakiś film. Ale korzystając z tego, że został jeszcze
miesiąc do tej przerwy, za którą  tak tęsknimy, postanowiłam napisać coś o
filmie pod tytułem "22 Jump Street" z 2014 roku. Wprowadza on nas w
wakacyjny, letni klimat, na który tak czekamy. 
Nie jest to wybitnie inteligentna produkcja, ale polecam ten film, bo uważam,
że czasami trzeba przez półtorej godziny odpocząć od nauki, pośmiać się i
po prostu odpocząć od obowiązków. (Oczywiście potem do nich wracamy
!:))
"22 Jump Street" opowiada o dwóch oficerach (Schmidt i Jenko), którzy
dwukrotnie przebrnęli przez szkołę średnią. Teraz czekała ich będzie "misja"
w szkole wyższej. Dokładniej w lokalnym collegu, w którym będą udawali
uczniów. Kiedy jednak Jenko spotyka w szkolnej drużynie sportowej bratnią
duszę, a Schmidt przenika do środowiska artystycznej bohemy, ich przyjaźń
staje pod znakiem zapytania. Teraz nie chodzi już tylko o to, aby prowadzić
śledztwo.
Partnerzy muszą zdecydować, czy są w stanie wytrwać w dojrzałej relacji. 
Błyskotliwe  żarty nie odwracają na szczęście uwagi od intrygi. Ta zaś jest
solidnie zaprojektowana, obfituje w nieoczekiwane zwroty akcji. Dlatego film
sprawdza się i jako komedia, efekciarski film akcji oraz kryminał. Polecam
go wszystkim !
                                                                          ~Aga

Klamerka do bielizny, rolka papieru toaletowego, czy nawet... parówka.
Pięciu mężczyzn założyło kanał na Youtube, na którym nagrywają 5
sposobów na wykorzystanie tych przedmiotów. Ale nie tylko! Pokazują też
sztuczki karciane, sposoby na zakłady, które zawsze kończą się wygraną, a
nawet przepisy kulinarne. Naprawdę zachęcam, abyście weszli na kanał
tych kreatywnych osób. Możecie się zainspirować i stworzyć coś
oryginalnego ! Niedługo dzień naszych mam, mają tam również pomysły na
prezenty dla nich ! :)
Ich kanał nazywa się "5 Sposobów na..." . Zapraszam serdecznie !
                                                                                                    ~Aga

Najbardziej kreatywne osoby
znajdziesz w Internecie


