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Niektórzy ludzie zostawiają
ślad na Ziemi,inni zostawiają
ślad w sercach innych ludzi...

   26 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2014/2015, a tym
samym pożegnaliśmy absolwentów gimnazjum. 
   Naszej redakcji również nie ominęły pożegnania .
Rozstajemy się z kilkoma osobami, które wniosły znaczący
wkład w charakter naszego pisemka i przyczyniły się do
tego, że dzięki wygranej w Juniormediowych konkursach
mogliśmy otrzymywać egzemplarze "Nie dla Kujonów"
prosto z drukarni. 
  Dziękujemy: Bartkowi, który pisywał w wolnych chwilach
na tematy różne, Maćkowi- najlepszemu fotoreporterowi i 
grafikowi zarazem , Angelice - autorce kącika kulinarnego
oraz Natalii i Agnieszce -specjalistkom od wywiadów,
recenzji i felietonów. Będzie nam Was brakowało. Życzymy
Wam wielu sukcesów w nowych szkołach - szlifowania
talentów dziennikarskich i nie tylko!
   Żegnamy także wszystkich pozostałych absolwentów, z
którymi łączą nas wspomnienia przeróżne - jak mówi motto
przedstawione w tytule - wszyscy zostawiają ślad w
naszych sercach. Powodzenia!
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Ostrowski happening i Dzień Dziecka

      1 czerwca świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Dziecka. W naszej
gminie również była laba i to nie byle jaka! Atrakcji było tak dużo, że nie
wiem, od czego zacząć. Pierwsze, co rzucało się w oczy, to rozstawione w
parku dmuchane zamki. Ach, co to były za zamki..! Co prawda kolejki jak za
komuny do sklepów, ale warto było skorzystać. Na potwierdzenie mogę
posłużyć się parafrazą łacińskiego powiedzenia: Venimus, vidimus, ego
insiliit , a znaczy to: Przybyliśmy, zobaczyliśmy, poskakałam!
   Zaraz po wstępnym rozeznaniu co się wokół mnie dzieje, zdołałam w
tłumie znaleźć dobre miejsce –  w dodatku w nietuzinkowym towarzystwie.
Warto wspomnieć, że na ostrowski Dzień Dziecka zjechały się wszystkie
szkoły wraz z nauczycielami, a co za tym idzie, każdy mógł odnaleźć
swoich byłych belfrów i powspominać wraz z nimi trudy podstawówki.
  Ledwo wszyscy się jakoś zebrali, a już zaczęły się występy. Było ich
mnóstwo! Każdy znalazł coś dla siebie: a to kabaret, a to piosenkę, można
było też potańczyć. Wszystkich występów nie potrafię wymienić, ale występ
naszego zespołu szkolnego pamiętam co do nuty. Nie chcę tu pisać
hymnów pochwalnych, ale piosenka Pretty  Woman mnie oczarowała a
Przez twe oczy zielone  śni mi się po nocach. W trakcie imprezy mogliśmy
pokrzepić nadwątlone upalną pogodą siły – kiełbaski i lody serwowane przez
rodziców miały wzięcie! Do stoisk „pod chmurką” tworzyły się kolejki, ale nikt
nie odszedł z pustymi rękami.  Po obejrzeniu wszystkich prezentacji
artystycznych ruszyliśmy na ulice Ostrowa w marszu z plakatami, na
których widniały hasła promujące życie bez uzależnień, ponieważ Dzień
Dziecka połączony był nas z policyjną akcją PaT (Profilaktyka a Ty ) w
ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki.
   Było barwnie i głośno, choć w upalnym słońcu droga nieco się dłużyła. Po
powrocie na scenie w parku odczytano odezwę społeczności PaT oraz
zainicjowany został społeczny zryw „Wolne Serca”. Punktualnie o 14.00
przez 60 sekund wszyscy uczestnicy spotkania łącznie z Komendantem
Powiatowym Policji w Lubartowie oraz burmistrzem Ostrowa Lub.  wybijali
na piersi rytm bicia serca.
   „Na deser” mogliśmy obejrzeć  rutynową akcję strażaków OSP Ostrów
Lubelski -  rozcinanie pojazdu nożycami hydraulicznymi, by wydobyć ofiarę
wypadku drogowego. Nie ma co ukrywać, że za mundurem panny sznurem,
więc w tłumie widzów przeważały dziewczyny. Zdawałoby się, że to koniec
wrażeń… ale nie! Uczniowie z Rozkopaczewa, którzy wracali ,,Waldusiem",
mieli nieplanowaną przerwę w podróży. Spowodował ją gad, a dokładnie
wąż, a jeszcze dokładniej to wąż strażacki, więc tak naprawdę z gadem nie
ma nic wspólnego. Hipotetyczna wersja jest taka, że ów wąż chciał się z
nami zabrać, ale nie miał pieniędzy na bilet, więc jechał na gapę
przyczepiony do autobusu. Z radości, że udało mu się oszukać
przeznaczenie, był łaskaw po drodze nieco uszkodzić samochód, który stał
na poboczu.
 Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, a dzieciom, biorącym udział
w zabawie, zostało mnóstwo wrażeń  po tym niesamowitym dniu.  

                                                                                     Magda Kucharska
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Gimnazjalny Dzień Dziecka

  W tym roku z okazji Dnia Dziecka po raz kolejny  odbył się turniej
sprawnościowo - wiedzowy. Uczestnicy odpowiadali na pytania związane ze
zdrowym trybem życia i jego promocją. Niektóre zagadnienia sprawiły
niemały kłopot zawodnikom. A i konkurencje sprawnościowe były
wyzwaniem. Uczniowie musieli się wykazać sprytem, koncentracją i
koordynacją ruchową.
   Klasowe drużyny wysilały swoje mózgi i mięśnie, żeby uzyskać jak
najlepszy wynik i wygrać. A nagroda nie była byle jaka. Zwycięzcy otrzymali
pyszny tort. 
    Ostatecznie wygrała klasa III „b”. Wszyscy przegrani łakomie patrzyli na
nagrodę. Podejrzewam, że w duchu każdy obiecał sobie: „Za rok moja klasa
wygra". Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałym klasom życzymy
powodzenia w przyszłorocznych zmaganiach.
                                                                                       ~Pati
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   Ludzie ludziom zgotowali ten los...
       Wycieczka do hitlerowskiego 
        obozu zagłady na Majdanku

  26 maja uczniowie klas trzecich, pod opieką swoich wychowawców, udali
się na wycieczkę do hitlerowskiego obozu zagłady na Majdanku.  
    To miejsce, które przygnębia i zarazem skłania do refleksji, na jaką
podłość może zdobyć się człowiek wobec drugiego człowieka. "Los nasz dla
was przestrogą" - głosi napis na kopule mauzoleum. Oby nigdy więcej
tragiczna historia już się nie powtórzyła. 
 Pod opieką pani przewodnik trzecioklasiści obejrzeli obozowe baraki i ich
wyposażenie, komory gazowe, piece krematoryjne oraz eksponaty - rzeczy
osobiste więźniów, np. zdjęcia, obozowe pasiaki, ogromne ilości butów
stłoczone w specjalnych pojemnikach.
Panująca tego dnia pochmurna pogoda oddawała ponury nastrój miejsca.
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Wycieczka Kraków- Zakopane

 W dniach 27-29 maja odbyła się wycieczka uczniów klas I i II gimnazjum do
Krakowa i Zakopanego.  Brało w niej udział 49 uczniów oraz 4 nauczycieli
włącznie z panem dyrektorem.   Pierwszego dnia zwiedzaliśmy Kraków –
zamek na Wawelu i okoliczne zabytki. Następnie przeszliśmy przez Planty
na rynek, gdzie podziwialiśmy kościół Mariacki. Weszliśmy pod dzwon
Zygmunta, gdzie każdy dotknął serca dzwonu i pomyślał sobie tylko znane
życzenie. Po wyjściu mieliśmy chwilę czasu wolnego, żeby odetchnąć i
obejrzeć Sukiennice.
  Drugiego dnia wyruszyliśmy nad Morskie Oko. Pogoda, na szczęście,
dopisała, chociaż poprzedniego dnia cały czas padał deszcz. Po drodze nad
jezioro przewodnik opowiadał nam ciekawe anegdoty i pokazywał piękne
miejsca. Osoby chętne wyruszyły z przewodnikiem na przechadzkę dookoła
Morskiego Oka, a reszta  odpoczywała w kawiarni.
  Trzeciego i ostatniego już dnia wjechaliśmy kolejką na Kasprowy Wierch.
Było tam zimno i leżał śnieg. Podziwialiśmy krajobrazy polsko-słowackich
Tatr. Podczas jazdy do ostatniego punktu naszej wycieczki zatrzymaliśmy
się pod Wielką Krokwią i usłyszeliśmy jej historię oraz kilka ciekawostek.
Przed drogą powrotną wstąpiliśmy jeszcze na Krupówki, gdzie mieliśmy
trochę czasu wolnego.
  Wycieczka była udana, wszyscy wrócili zadowoleni.
                                                                                      Mateusz Trubalski
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                     Burzymy mury!
Wizyta w Schwerin

W dniach 9 - 14.06. 2015r. uczniowie gimnazjum
wyjechali do Schwerin  w ramach polsko-niemieckiej
wymiany młodzieżowej. Odwiedziliśmy swoich przyjaciół
i ich rodziny, bowiem już  dwa lata temu po raz pierwszy
mieliśmy okazję wyjechać do Niemiec, a tej jesieni – my
gościliśmy rówieśników zza Odry. Wyjazd zorganizowała
nauczycielka języka niemieckiego - pani Alicja Trzaska,
która była naszą opiekunką wraz z panią Kamilą Niedzielą
- nauczycielką języka angielskiego. Przez ten czas
budowaliśmy mury ? A może je burzyliśmy?

Ciężki poranek
W Lublinie musieliśmy być już o 6 rano, więc większość z nas wstała o 400.
Na dworzec przyjechaliśmy niewyspani i szczerze mówiąc, niechętni do
spędzenia całego dnia w pociągu. Rozmawialiśmy o naszych obawach i
oczekiwaniach. Duża część uczniów bała się przede wszystkim języka, że
nie będziemy potrafili porozumieć się z naszymi sąsiadami. Jak się okazało
później, nie jest to takie trudne.

Podróż i pierwsze kontakty
Podróż minęła nam dosyć szybko i bez problemów. Z Lublina pojechaliśmy
do Szczecina, a tam już tylko chwilka i byliśmy w Schwerin! Kiedy
dotarliśmy na stację, nasze "rodziny" już na nas czekały. Każdy szukał
swojego rówieśnika, który przedstawiał nam swoją mamę, tatę… Pojawiły
się również drobne problemy, przez co w domach znaleźliśmy się nieco
później. Otóż przed wyjazdem kontaktowaliśmy się z przyjaciółmi przez
Internet. Tam rozmawialiśmy o naszych planach - kto spędza te kilka dni w
czyim domu. Jednak, jak się okazało, ten plan nie był oficjalny i zrobiło się
delikatne zamieszanie. Kiedy już nauczyciele wraz z rodzicami opanowali
sytuację, mogliśmy ruszyć do domów. Jedni mieli długą drogę ze stacji, inni
tylko kilka minut. Wróciliśmy bardzo zmęczeni po podróży, ale każdy z nas
spędził chociaż chwilę na rozmowie z nową rodziną. 

Co nas zaskoczyło ?
Zadziwiła nas przede wszystkim ogromna kultura wobec drugiego
człowieka. W Polsce, kiedy przez przypadek wpadniemy na kogoś na ulicy,
najczęściej „warczymy” na siebie. Tam, nie dość, że te dwie osoby
przeproszą się nawzajem, to potrafią się także uśmiechnąć. To budzi o wiele
lepsze emocje niż zdenerwowanie i  wrogość wobec drugiej osoby.
Ponadto ogromnym zaskoczeniem był zdrowy tryb życia, jaki prowadzą
Niemcy. Nie oszukujmy się, każdy dobrze wie, że jest to dosyć bogaty kraj.
Stać ich na bardzo dobre samochody, które widzieliśmy na ulicach.
Natomiast niejeden mieszkaniec Niemiec powiedziałby, że woli ...rower!
Potrafią jeździć na nim cały rok. Nieważne, jaka pogoda jest za oknem.
Piją dużo wody, a uczniowie dostają do szkoły pudełka z drugim
śniadaniem. Najczęściej znajdują się w nim pokrojone owoce, kanapki,
warzywa oraz coś słodkiego.

Wczesnym rankiem, 9 czerwca, wsiedliśmy w pociąg. Tak rozpoczęła się
nasza kolejna międzynarodowa przygoda, która łącznie trwała 6 dni. W
trakcie pobytu podziwialiśmy Schwerin, odwiedziliśmy Rostock, robiliśmy
projekt i wspólnie spędzaliśmy czas. Uczniowie z naszej szkoły postanowili
praktykować to samo

Dzień brudzenia szkoły
Tak dokładnie był to ostatni dzień nauki najstarszych klas. Pozostały im już
tylko egzaminy i będą mogli cieszyć się wakacjami.
Zabawa polegała na tym, że kilkoro uczniów stało przed bramą główną
szkoły oraz malowało twarze swoim młodszym przyjaciołom. Kiedy
mieliśmy już zapisane na twarzach Ak 15, mogliśmy iść do budynku szkoły.
Wtedy naszym oczom ukazali się uczniowie biegający po korytarzach,
rozciągający papier toaletowy, rzucający gazety, serpentyny, rozwijający
folię wzdłuż korytarzy. Biegali z trąbkami i krzyczeli. Robili ogromny hałas.
Byliśmy w  szoku. Objaśniono nam natychmiast, że po prostu najstarsi
uczniowie  w ten zabawny sposób świętują koniec szkoły.
Poszliśmy na lekcje do różnych klas, które wyglądały równie tragicznie jak
korytarze. Hałas natomiast minął. Wszędzie leżały serpentyny, papier
toaletowy, gazety.
Kiedy siedzieliśmy na lekcji, usłyszeliśmy ponownie trąbki, piski, krzyki.
Niemieccy uczniowie tej klasy zaczęli mówić do siebie: „ Idą, zaraz tu będą".
Byliśmy zdezorientowani. Naszym oczom ukazali się uczniowie wbiegający
do klasy, rzucający cukierkami, słodyczami… Zaraz potem wyszli na
korytarz i głosy ustały. Każdy zebrał słodycze i ruszył przed budynek
szkoły, gdzie były różne zabawy i konkursy.
Był to oryginalny dzień i cieszę się, że mogliśmy to zobaczyć.

Cudowne opiekunki
Należy tu wspomnieć o naszych Paniach - Alicji i Kamili. Nauczycielki
ogromnie starały się, abyśmy czuli się jak najlepiej. Kiedy ktoś narzekał, że
jest głodny, były gotowe oddać nam swoje jedzenie. Panie starały się dla nas
zrobić wszystko, co mogły. Doceniamy to bardzo, bo tak świetny wyjazd jest
również ich zasługą.
Żadnej chwili na odpoczynek
Trudno opisać to, co robiliśmy każdego dnia w Schwerin. Nasz plan był
bardzo napięty. Wychodziliśmy z domów po śniadaniu, około 8 rano.
Natomiast wracaliśmy koło 22 - 23. Nie mieliśmy zbyt wiele czasu na
odpoczynek. Może to jednak dobrze, ponieważ teraz i przez długi czas
będziemy mieć wiele wspomnień z tego wyjazdu.

Czy warto?
Najmilej wspominamy przede wszystkim pobyt nad morzem, wspólne gry w
bilard, piłkarzyki, wspólne słuchanie muzyki oraz wycieczki. Wszystko to
budzi w nas pozytywne emocje, ponieważ robiliśmy to wspólnie. Jako jedna
wielka rodzina. Łamiąc stereotypy. Pokazując, że przyjaciół można znaleźć
wszędzie, wystarczy chcieć.
Jeśli ktokolwiek będzie miał szansę, aby wyjechać na taką wymianę, niech
nie zastanawia się nawet minuty! Wracamy z bagażem wspomnień i
doświadczeń. Poznajemy więcej świata. Przebywamy z pozytywnymi,
miłymi ludźmi, z którymi później możemy utrzymywać kontakt przez długi
czas. Naprawdę warto.
                                                        
                                                           Agnieszka Domańska
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Dwa lata temu, gdy po raz pierwszy mieliśmy okazję uczestniczyć w
wymianie ze szkołą niemiecką, nie wiedzieliśmy, czego mamy się
spodziewać. Każdy był nam obcy, jechaliśmy do nieznanego miejsca.
Będąc w Motyczu, wszyscy poznaliśmy się już bardzo dobrze z naszymi
rówieśnikami z Niemiec, więc kolejny wyjazd do Schwerin dawał nam
możliwość pogłębienia przyjaźni. Wczesnym rankiem, 9 czerwca,
wsiedliśmy w pociąg. Tak rozpoczęła się nasza kolejna międzynarodowa
przygoda, która łącznie trwała 6 dni. W trakcie pobytu podziwialiśmy
Schwerin, odwiedziliśmy Rostock, robiliśmy projekt i wspólnie spędzaliśmy
czas. Ostatnia noc wyglądała trochę inaczej- nie spaliśmy już w wygodnym
łóżku u rodziny goszczącej, ale w Teterow na matach i w śpiworach. Była
to chyba najlepsza noc w ciągu całego pobytu- byliśmy tam wszyscy
razem i mogliśmy uczestniczyć w bankiecie z okazji 20-tych urodzin
ośrodka. Ostatni dzień i pożegnanie sprawiły, że z oczu wielu z nas
popłynęły łzy- przykro jest się rozstawać z myślą, że możemy się już
więcej nie zobaczyć. Miejmy jednak nadzieję, że kontakt się nie zerwie, a
zawarte przyjaźnie przetrwają na długo. 

                                                                 Natalia Wach

(…) Na stacji w Schwerin czekali już nasi niemieccy przyjaciele. Przywitali
nas bardzo ciepło. Następnego dnia poszliśmy z nimi do szkoły oraz
zwiedzaliśmy zabytkowy zamek, po czym zajęliśmy się projektem, który
musieliśmy wspólnie wykonać. Mieliśmy zaprezentować to, co chcemy
robić w przyszłości. W czwartek pojechaliśmy do Rostock, nad morze. Był
o  naprawdę super! Piękna pogoda i ciepła woda. Piątek był dniem, w
którym kończyliśmy nasze projekty i udaliśmy się na piknik nad jezioro, a
potem do miasta. Po powrocie przedstawiliśmy na scenie "Czerwonego
Kapturka" i zaprezentowaliśmy nasze projekty. W sobotę pojechaliśmy
wszyscy do Teterow, gdzie mieliśmy spędzić noc w namiotach. Niestety,
nie wszystkim się to udało, ponieważ zaczął padać deszcz i namiot
dziewczyn został zalany wodą. Nasz męski namiot nie był wcale w
lepszym stanie, lecz postanowiliśmy w nim pozostać. Na szczęście
trafiliśmy na urodziny ośrodka, w którym mieszkaliśmy i zostaliśmy
zaproszeni na galę z tej okazji. Nie obyło się bez dyskoteki, którą
rozkręciliśmy, puszczając Niemcom piosenkę disco polo "Przez twe oczy
zielone".
                                                              Maciej Szczepański

Zamek w Schwerin

Nad morzem

Maciej Szczepański

Maciej Szczepański
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   SI VIS PACEM, PARA BELLUM 2015
          czerwcowe manewry wojskowe
drużyny Wataha    

    W dniach 4-7 czerwca w Lasach Parczewskich odbyły się manewry
wojskowe drużyn obrony terytorialnej. Brała w nich udział ostrowska drużyna
OTK „Wataha”, do której należy kilku uczniów z naszej szkoły.           
     Naszym zadaniem było przejść znad ostrowskiego jeziora Czarne do
Sosnowicy nad kanał Wieprz-Krzna. Mieliśmy sprawdzić teren i wybudować
dwa mosty na kanałach i przygotować je do przejścia drużyny „Sokół” z
Lublina. Nie było to takie łatwe, ponieważ przeciwko nam działała drużyna ze
„Sfory Garwolin”. Byli to bardzo wyćwiczeni w działaniach dywersyjno-
taktycznych zawodnicy.
       Udało nam się obronić mosty i przypilnować „Sokoła”. Po kilku dniach
wróciliśmy na Gościniec, na uroczystości uczczenia pamięci żołnierzy 27
WDPAK. Z tej okazji odbyła się tam msza święta.
                                                                                 Mateusz Trubalski

Budowa mostu linowego nad BobrówkąCK
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  Zostań stypendystą Fundacji     
Dzieło Nowego Tysiąclecia

                                          Mamy złoto !!!

     08.06.2015 dziewczyny z naszego gimnazjum wzięły udział w
Mistrzostwach Powiatu Lubartowskiego w Plażowej Piłce Siatkowej. Zawody
odbyły się w Kocku.  Dziewczyny przed wyjazdem były kłębkiem nerwów.
Obawiały się meczu z reprezentacją gospodarzy, jednak wszystko poszło
po ich myśli i w pięknym stylu, po zaciekłej walce... wygrały! 
     Dalej poszło jak z płatka. Z łatwością wyszły z grupy, a następnie wygrały
finałowy mecz. W ich grze widać było, że kochają to, co robią.          
     Drużyna wystąpiła w składzie:  Aleksandra Koperczak, Aleksandra
Szymanek, Kamila Koperczak i Patrycja Leszczyńska.
     Nasze siatkarki przygotował Pan Witold Kłoda. 
      Serdecznie gratulujemy!
                                                                                          ~Patrycja

   
     Głównym celem Fundacji jest wspieranie rozwoju kultury i nauki
chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce, podnoszenie
szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi oraz upowszechnianie
nauczania Papieża Jana Pawła II.
    Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizuje Dzień Papieski,
przyznaje Nagrody TOTUS, prowadzi program stypendialny dla młodzieży w
wieku szkolnym i studentów, organizuje Konkurs Akademicki o stypendium i
indeks im. Bp. Jana Chrapka.
   Ja jestem stypendystą od ponad roku i z czystym sercem mogę się
przyznać, że jest to najlepsza rzecz, jaka mnie kiedykolwiek spotkała.
Poznałem tu wspaniałych ludzi oraz wiele się nauczyłem. Dla większości
ludzi jest to tylko „instytucja dająca stypendia dla niezamożnej młodzieży”,
ale dla nas, stypendystów, jest to wspólnota ludzi mających podobne cele w
życiu. Każdy jest inny, ale zarazem podobny.
   By zostać stypendystą, trzeba mieć średnią ocen powyżej 4,8, być z
niewielkiej miejscowości i pochodzić z niezamożnej rodziny. Tak wiele za tak
niewiele.
     Spróbuj i Ty!  
                                                                             Bartłomiej Kwapiński

My też pomagamy stypendystom

Zapożyczone z profilu Aleksandry Szymanek:)
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                          I TO BY BYŁO NA TYLE...

Ognisko Caritasu We are the champions!

Siedzimy na walizkach


