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  Mamy już
     FERIE!

 Niedługo
WALENTYNKI

Szliśmy w orszaku Trzech Króli

Prowadziła nas gwiazda A wokół zimowe cudeńka
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Mędrcy świata, monarchowie,
gdzie śpiesznie dążycie?

 XXVI Spotkania z kolędą

  W tym roku narodziła się w Ostrowie nowa tradycja, która -miejmy
nadzieję, będzie kontynuowana w następnych latach. Ulicami miasteczka
przeszedł barwny orszak Trzech Króli. Wszystkich prowadziła Gwiazda,
czyli Patrycja Uchańska z kl. I c. Za nią podążali Trzej Królowie i pozostali
uczestnicy, którzy jak na tę okoliczność przystało, założyli na głowę
symboliczne korony. 
  Liczną grupę w orszaku stanowili gimnazjaliści, przebrani w niebieskie
szaty, które uszyli specjalnie na tę okazję (towarzyszyliśmy ciemnoskóremu
królowi w niebieskiej szacie). Wszyscy z ciekawością spoglądali na naszego
przewodnika, którym okazał się ksiądz  Michael pochodzący z Afryki i
studiujący w Lublinie. Był niezwykle sympatyczny, z uśmiechem znosił
dokuczliwy ziąb.
  Największym problemem był właśnie silny mróz, który powodował paraliż
rąk, gdy składaliśmy nasze korony. Było tak przeraźliwie zimno, że struny
gitary towarzyszącej naszemu pochodowi rozstrajały się po pierwszych
taktach. Mimo wszystko daliśmy radę. Jarek Lato dzielnie intonował kolędy,
choć śpiew - trzeba przyznać - wychodził nam dość mizernie. Trochę lepiej
było, gdy spotkaliśmy się z orszakami nadchodzącymi z dwu innych stron
Ostrowa. W dużej grupie było już raźniej i głośniej. 
  Trzeba było zmarznąć - to fakt, jednak trzeba też przyznać, że to
wyjątkowa uroczystość i warto ją kultywować.
  

Orszak dotarł do celu

Kolęduje "No Name"

  17. 01. 2017 r. w Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim odbyły się XXVI
Spotkania z Kolędą.
   Podczas wspaniałego koncertu wystąpili uczniowie szkół podstawowych z
Kolechowic, Rozkopaczewa, Ostrowa Lubelskiego, chór parafialny, soliści,
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, podopieczni Domu Pomocy
Społecznej oraz wychowankowie Centrum Kultury. 
   Gimnazjum w Ostrowie Lubelskim reprezentowane było przez zespół
muzyczny "No Name", który wykonał piękne kolędy i pastorałki
"Pastuszkowie bracia mili", "Pastorałka od serca do ucha" oraz kolędę
finałową "Pójdźmy wszyscy do stajenki", którą zaśpiewali wszyscy
uczestnicy biorący udział w przeglądzie. 
   Zespół występował w składzie: Milena Kosik, Patrycja Niedbalska, Kornelia
Wójtowicz - wokal, Zuzia Antoniuk - saksofon altowy i wokal, Jakub Jóźwiak
- instrument klawiszowy, Jarek Lato - trąbka, Hubert Wawrzyńczuk - gitara.
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     Chcesz dawać radość innym?
   Zostań wolontariuszem CK TIM!

Gospodarze i zaproszeni goście:)

  
  12 stycznia 2017 roku przedstawiciele i opiekunowie naszego SKC wraz z
panem dyrektorem uczestniczyli w niezwykłej uroczystości - zostali
zaproszeni na obchody 10-lecia działalności SKC w Szkole Podstawowej im.
Zygmunta Starego.  Koło w szkole podstawowej powstało kilka lat wcześniej
i było inspiracją do powstania koła w gimnazjum (nasz jubileusz przypada w
roku 2019, będzie to ostatni rok istnienia gimnazjum). 
   Obchody były przygotowane perfekcyjnie. Wysłuchaliśmy sprawozdania z
działalności koła (towarzyszyła mu prezentacja multimedialna), obejrzeliśmy
wzruszającą część artystyczną opowiadającą o królu, który poszukiwał
kluczy do królestwa niebieskiego, oklaskiwaliśmy wystąpienia zaproszonych
gości. Dziękujemy za zaproszenie!

 
                 10 LAT SKC 
    W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Dawanie komuś powodów do radości, do tego, żeby w końcu zaczął się
uśmiechać, to najlepsze, co możemy w życiu zrobić. Przecież nic nas to nie
kosztuje, a możemy zdziałać tak wiele.
Od tego właśnie jest nasz wolontariat CK TIM, w którym działamy już od
ponad roku. Nasze akcje są po to, by uszczęśliwiać innych, ale także i nas -
wolontariuszy. Dzięki temu, że komuś dajemy nasz uśmiech, on
odwzajemnia się tym samym! Spotykamy się w każdy czwartek po szkole.
Zawsze coś robimy. Od tańców, gier zespołowych po organizowanie imprez
w Centrum Kultury. U nas nie ma nudy, a spotkania poprawiają humor po
naprawdę ciężkim dniu! Każdy z nas może liczyć na pozostałych, razem
tworzymy jedność. Silną grupę, młodych pozytywnych ludzi, która może
zdziałać tak wiele - wystarczy tylko chcieć.
To takie proste! Ty też możesz czynić wiele dobra. Zacznij od siebie, a
później zachęć do tego innych. Integracja to tak ważna sprawa w życiu
każdego człowieka, bo razem można zrobić o wiele więcej niż w pojedynkę!
Przemyśl to, okej? ;)
                                                 Joanna Ziółkowska

fot. Kasjana Lato

fot. Kasjana Lato
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 MAŁE CO NIECO
  Jogurtowe babeczki

 Pamiętajcie o walentynkach!

Dla chcącego, nic trudnego! O co mi chodzi? Otóż, zbliża się ten piękny
dzień, Dzień Zakochanych. Wtedy możemy zrobić coś dla innych,
podarować misia albo jakiś słodki upominek… Nawet niby ,,głupia’’ kartka z
wierszykiem może wywołać uśmiech!
Jako samorząd planujemy zrobić pocztę walentynkową, żeby każdy mógł
wysłać wierszyk, upominek albo coś słodkiego do swojej wielbicielki lub
wielbiciela zupełnie anonimowo. To on decyduje, czy się ujawni, czy nie!
Może to będzie wstęp do nowej znajomości, a poznanie sympatii będzie w
ten sposób o wiele łatwiejsze?!
Dlatego zachęcam, nie musicie się wstydzić, można to zrobić anonimowo!
W najbliższym czasie poznacie więcej szczegółów, a teraz macie czas,
żeby przemyśleć, co takiego napisać ukochanej osobie. Powodzenia! <3
                                                          Joanna Ziółkowska

·  150 ml jogurtu naturalnego
·  3 jajka
·  175 g cukru
·  200 g mąki
·  szczypta soli
·  1 łyżeczka proszku do pieczenia
·  1 łyżeczka sody
·  200 g margaryny
Wymieszaj mąkę, proszek, sodę, cukier i szczyptę soli. Osobno połącz
jogurt, rozkłócone jajka, stopioną i ostudzoną margarynę. Masę jogurtową
wlej do naczynia z mąką i pozostałymi składnikami. Całość wymieszaj
łyżką. Ułóż papilotki w formie do babeczek i wlej masę na około połowę
wysokości papilotki. Piecz przez 15 minut w temp 180 Celsjusza. Sposób na
udane babeczki: rozgrzej wcześniej piekarnik; nie przepiecz babeczek, zbyt
długo trzymane w piekarniku opadną; pomóż sobie wykałaczką- nakłuj
babeczkę i jeśli na niej nie zostaje ciasto to znaczy, że jest już upieczona.
Ostudź i udekoruj. Smacznego! ;)
                                                            Joanna Ziółkowska

          WARTO PRZECZYTAĆ
James Dashner  "Więzień Labiryntu" "Więzień labiryntu" to światowy bestseller, pierwszy tom trylogii

amerykańskiego autora Jamesa Dashnera, która stała się światowym
bestsellerem i jest uznawana za jedną z najlepszych książek tego gatunku,
obok takich tytułów jak „Igrzyska Śmierci” czy „Niezgodna”. 
  To pełna akcji i nieustającego napięcia książka, która chwyci czytelnika za
gardło, i nie puści aż do ostatniej strony, ponieważ każde wejście do
Labiryntu może stać się przepustką do koszmaru i walką na śmierć i życie...
  Kiedy Thomas budzi się w ciemnej windzie, jedyną rzeczą, jaką pamięta,
jest jego imię. Kiedy drzwi się otwierają, jego oczom ukazuje się grupa
nastoletnich chłopców, która wita go w Strefie – otwartej przestrzeni
otoczonej wielkimi murami, która znajduje się w samym centrum wielkiego i
przerażającego labiryntu.
 Podobnie jak Thomas, żaden z mieszkańców Strefy nie wie z jakiego
powodu się tu znalazł i kto ich tu zesłał. Czują jednak, że ich obecność nie
jest przypadkowa i każdego ranka próbują znaleźć odpowiedź,
przemierzając korytarze otaczającego ich labiryntu. Jednak ta droga nie jest
łatwa, bowiem labirynt skrywa swoje okrutne tajemnice.
Szansa jest tylko jedna: znajdź wyjście albo giń!


