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Wójt Gminy Werbkowice Pan Lech Bojko podpisał projekt ,,TIK-TAK''

To duża szansa na dodatkową wiedzę i umiejętności dla naszych uczniów. Już niebawem, bo w lipcu
rozpoczniemy realizację projektu „TIK-TAK czyli TAK dla TIK''  w Szkole Podstawowej w Werbkowicach – mówi
Wójt pan Lech Bojko. Umowę o dofinansowanie działań Wójt Lech Bojko podpisał na początku czerwca. Cały
projekt ma kosztować ponad 555 tys. zł, a dotacja wyniesie przeszło 472 tys. zł - powiedziała pani Sekretarz
Gminy Monika Podolak. 

                WAKACJE!!!  
W imieniu redakcji miesięcznika ,,News
Szkolny'' życzę wszystkim uczniom,
nauczycielom i dyrekcji udanych
wakacji. By każdy z Was wrócił we
wrześniu wypoczęty, pełen zapału do
pracy, zadowolony i szczęśliwy.
By ten czas obfitował w ciekawe
przygody oraz interesujące znajomości
-  redaktor naczelna Elżbieta
Bieńkowska Bulisz.

                          W tym numerze:    
 Wywiad z dyrektor przedszkola panią Anną Kolenda;
W cyku ,,Poznaj swojego nauczyciela'' pani Anna Woś;
O Dniu Dziecka opowie nam pani dyrektor Marta
Pietrusiewicz;
W cyklu ,,Poznaj swoją szkolną koleżankę'': Wiktoria
Ćmiel i Joanna Skowyra;
Co ciekawego działo się w gminie na przełomie czerwca i
lipca? opowie nam pani Monika Podolak- przeczytajcie

.
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Elżbieta Bieńkowska Bulisz redaktor naczelna

      Dziękujemy sekretarz gminy pani Monice
Podolak za otrzymane gadżety dla Koła
Dziennikarskiego. Piękne kubki wielokrotnie
będą nam służyły w nowej pracowni. Na
pendrive uwiecznimy pracę  redakcji. Torba na
gazety jest niezbędna reporterom, zaś parasol
uchroni Młodych Dziennikarzy w czasie
deszczu. Trzeci numer gazety w formie
papierowej został wydany przy bardzo dużym
wsparciu pani sekretarz Moniki Podolak. 
      Pani Małgorzata Czajka podarowała nam ryzę
papieru, abyśmy mieli na drukowanie kolejnego
numery gazety- dziękujemy. 
   Dziękujemy pięknie za udostępnienie zdjęć
panu Ryszardowi Mazurkiewiczowi oraz Gminie
Werbkowice.   

Młodzi dziennikarze z red. naczelną E. Bieńkowską Bulisz podczas spotkania z panią M. Podolak

J.Surdacki wręcza Pani M. Podolak gazetę

                 Edytorial redaktor naczelnej 
Minął kolejny rok szkolny. Uczniów cieszą wakacje.
Trzecioklasiści gimnazjum opuścili mury naszej
szkoły. Zakończyli pewien etap kształcenia. Młodzi
Dziennikarze z Junior Media również rozstali 
się z Zespołem Szkół w Werbkowicach. Z nimi
pożegnam się w następnym numerze gazety.
Przedstawię ich sylwetki oraz pracę zespołu w roku
szkolnym 2016/2017. 
           Z Junior Media otrzymaliśmy CERTYFIKAT
dla redakcji ,,News Szkolny'' za udział w programie
oraz dyplomy dla uczniów aktywnych w
ogólnopolskim projekcie.
           Dziękuję Wam wspaniali dziennikarze za
owocną współpracę :) 
     Redaktor naczelna Elżbieta Bieńkowska Bulisz 

.

.
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           ECHO WERBKOWIC
 Gmina Werbkowice podpisała porozumienie o współpracy z
OHP;
Dzień Werbkowic Dzień Cukrownika 2017 - już za nami;
VII Międzypowiatowym Festiwalu Pieśni i Piosenki Maryjnej
dla dzieci i młodzieży – Werbkowice 2017;
VIII Wojewódzki Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych -
Werbkowice 2017.

Wójt Gminy Werbkowice pan Lech Bojko podpisał porozumienie o współpracy z OHP

  29 maja 2017 roku wójt Lech Bojko, podpisał porozumienie o współpracy z Lubelską Wojewódzką Komendą
OHP.
Okolicznościowe podpisanie umowy odbyło się w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Umowa dotyczy współdziałania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej oraz zapobiegania marginalizacji
młodzieży w wieku 15-24 lata. Wójt Gminy Werbkowice jako jeden z 53 przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego w województwie lubelskim podpisał porozumienia pomiędzy OHP a samorządami wdrażającymi
Lokalne Programy Rewitalizacji. 

                              Zmiany w przepisach dotyczących usuwania drzew i krzewów
17 czerwca 2017 r. weszły w życie zmiany w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) dotyczące zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.
Po zmianach przepisów nadal nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na
nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej ( więcej wiadomości na stronie gminy). 

.

.
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O czym opowie nam sekretarz gminy pani Monika
Podolak? - przeczytajcie ...

Pani Monika Podolak

 ,,Miniony czerwiec był pełen
wydarzeń kulturalnych i
sportowo-rekreacyjnych w
naszej Gminie.

 Zaczęliśmy na słodko od Dnia
Dziecka na kompleksie
sportowym przy Zespole Szkół w
Werbkowicach. 

Rodzinne pikniki z okazji Dnia
Dziecka odbyły się również w
wielu sołectwach naszej gminy.

W czerwcu gościliśmy też
zespoły muzyczne na VIII
Wojewódzkim Festiwalu Kapel
Ulicznych i Podwórkowych, który
odbył się w werbkowickim
Amfiteatrze. 

Dużym zainteresowaniem cieszył
się także Piknik rodzinny w
Przedszkolu oraz gminne
zawody sportowo-pożarnicze
OSP''

,,Lipiec powitał nas najważniejszym wydarzeniem tego roku  - "Dzień
Werbkowic, Dzień Cukrownika. Werbkowice 1-2 lipca 2017 r.", który
obfitował w różnego rodzaju atrakcje: koncerty, pokazy, kiermasze. 

W sobotę mieliśmy okazję degustować potrawy przygotowane przez Klub
Seniora z Werbkowic, 2. Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy przygotował
pokaz statyczny sprzętu wojskowego, odbyły się również koncerty: Kapeli
Podwórkowej STAH, zespołu SONIC, gwiazdy wieczoru: zespołu
SHANTEL oraz zabawa z zespołem JAKO TAKO. 

Na niedzielę przygotowano: blok zabaw dla dzieci, kiermasz sztuki
ludowej, degustację potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń
Wiejskich z terenu Gminy Werbkowice, pokaz sprawności kawaleryjskiej
w wykonaniu Szwadronu Ziemi Hrubieszowskiej''.  

.
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Wójt Lech Bojko, dyrektor Cukrowni Edward Wyłupek, dyrektor GOK Andrzej Osuch

VII Międzypowiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej – Werbkowice 2017

,,W niedzielę odbyły się także występy wokalne młodzieży oraz koncerty zespołów działających przy GOK
Werbkowice: LOTOS z Werbkowic, Zespołu Śpiewaczego z Kapelą z Honiatycz, Zespołu Folkowego
KOROMYSŁO ze Szczebrzeszyna, TEX, BAFLO. Gwiazdą wieczoru był zespół FEEL. Na koniec odbyła się
zabawa z zespołem MAX DANCE.
Organizatorzy „Dnia Werbkowic – Dnia Cukrownika”:
- Wójt Gminy Werbkowice, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Oddział „Cukrownia Werbkowice"
- Związki Zawodowe OPZZ Solidarność przy Oddziale „Cukrownia Werbkowice"
- Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach.
Gospodarz terenu, na którym odbywała się impreza:
- Piotr Kozera Dyrektor Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Werbkowicach''.

.

.
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 AKTUALNOŚCI Z NASZEJ SZKOŁY 
Relację z Dnia Dziecka w Zespole Szkół w Werbkowicach przedstawi dyrektor  pani Marta Pietrusiewicz:
,,Kochane dzieci, te całkiem małe, trochę większe i całkiem duże.
Z okazji Waszego święta dziękuję Wam: że jesteście, że śmiejecie się zawsze szczerze, że nie znosicie
obłudy i kłamstwa, że nadajecie sens naszemu życiu.
Życzę Wam żebyście przez całe życie, chociaż w maleńkim ułamku pozostali dziećmi''.

W kolejce do malarza ...

          Dzień Dziecka
,,Jest obchodzony w Polsce od
ponad 50 lat. Jest to święto
celebrowane w wielu krajach,
choć nie zawsze  1 czerwca, np.
Turcy obchodzą je 23 kwietnia, a
Francuzi 6 stycznia. 1 czerwca
to data symboliczna, umowna,
ale nie zapominajmy, że
szanować dziecko, czy po
prostu drugiego człowieka,
należy przez cały rok''. 

Dzięki projektowi nasze dzieci 
podniosą swoje kompetencje.
Technologie informatyczne i
komunikacyjne, czyli właśnie
TIK, są potrzebne w edukacji -
stwierdziła dyrektor ZS pani
Marta Pietrusiewicz.

Kolorowe buzie naszych dzieci ...

,,W Zespole Szkół w
Werbkowicach Dzień Dziecka
uczciliśmy festynem, na którym
dzieci i młodzież z Gminy
Werbkowice mogli korzystać z
wielu atrakcji. Do dyspozycji
najmłodszych dzieci zostały
przygotowane dmuchane
zjeżdżalnie, gry i zabawy takie
jak przeciąganie liny, wyścigi w
workach, rzut piłeczką do celu,
zabawy z chustą "Klanzą". 
Pracownicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej z Alojzowa
specjalnymi farbkami malowali
buzie chętnym dzieciom, w
efekcie czego "orliki" przy
Zespole Szkół po pewnym
czasie zaroiły od buziaków
pomalowanych w przeróżne
wzorki i kolorki''.

.

.
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,,Podczas festynu dzieci do syta mogły kosztować waty cukrowej i popcornu serwowanego przez pracowników
Cukrowni Werbkowice. A gdy wszyscy porządnie zgłodnieli "podano" pyszną strażacką grochówkę. Podczas
festynu rozdawano kolorowe balony, oraz mnóstwo nagród i gadżetów ufundowanych przez KSC w Toruniu
dzięki uprzejmości i staraniom Dyrekcji Cukrowni Werbkowice oraz prężnie działającym Związkom Zawodowym
Cukrowników. (Pana Marka Bieńkowskiego przewodniczącego Związku Zawodowego). Nagrody wręczał obecny
na festynie Wójt Pan Lech Bojko oraz przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Grabowski''. 

,,Organizacja festynu nie byłaby
możliwa bez pomocy i świetnej
współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w
Werbkowicach, który między
innymi zapewnił nagłośnienie,
namioty oraz stoły i ławki. 
W obchodach Dnia Dziecka
brały udział przedszkolaki oraz
najmłodsi mieszkańcy gminy
pod opieką swoich rodziców''

Uczennice częstowały wszystkich uczestników cukierkami

,,Pracownicy WTZ w Alojzowie
przywieźli ze sobą Klowna, który
bardzo chętnie rozdawał
dzieciom (i nie tylko :-) ) cukierki
podarowane nam przez Fabrykę
Cukierków "Pszczółka" z
Lublina.
Strażacy z Państwowej oraz
Ochotniczej Straży Pożarnej
przyjechali wozem bojowym,
który dzieci bez przeszkód
mogły zwiedzać i oglądać.
 

Za rok zechcemy uczcić Dzień
Dziecka równie radośnie i
barwnie a nowe pomysły na
uatrakcyjnienie tego dnia już
"kiełkują"... powiedziała nam
pani dyrektor Marta
Pietrusiewicz. 

.
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Marek Kosonoga OSP Sahryń

        

      Marek Kosonoga z OSP
               w Sahryniu 
- powiedział, że odwiedzając
szkoły strażacy propagują
podstawy pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz podstawy
użycia AED       
(automatycznego defibrylatora). 

   Mateusz Turek - ratownik
  OSP Terebiń
powiedział: ,,Demonstrowaliśmy
podstawy resuscytacji
krążeniowo-oddechowej (RKO) 
u osoby dorosłej i dzieci w wieku
8-12-13 lat. U dzieci 5 wdechów,
15 uciśnięć i 2 wdechy. U osoby
dorosłej 30 uciśnięć i 2 wdechy''.
     

Mateusz Turek OSP Terebiń

Strażacy w Zespole Szkół w Werbkowicach

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZKOLE 
  W WERBKOWICACH

. .

.
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                     Śmiałko Michał -
                   dowódca jednostki 
                operacyjno-technicznej
                      OSP Werbkowice

poinformował uczniów, że przy osobach
podtopionych stosujemy 5 wdechów ratowniczych,
a resztę powtarzamy analogicznie: osoba dorosła
30 do 2, 15 do 2 ( do 12 roku życia), zaś u
noworodków 3 do 1. 

Najważniejsze to zachowanie własnego
bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej
pomocy np. zastosowanie rękawiczek
jednorazowych, okularów. Możemy odstąpić od
wdechów ratowniczych nie posiadając sprzętu np.
pecet maski.  

Śmiałko Michał - OSP Werbkowice

                     Ochotnicza Straż Pożarna w Werbkowicach
ZOSP Werbkowice powstał w 1963 roku i przez cały okres jej istnienia stanowi bardzo duże znaczenie dla
bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu.

Dnia 27.06. 2017 r. około godziny 16:30 oficer dyżurny KP PSP Hrubieszów zadysponował naszą jednostkę
do płonącego kontenera na śmieci przy cmentarzu w Werbkowicach. Działania polegały na podaniu prądu
wody na źródło ognia oraz dokładnym przelaniu wodą resztek śmieci. Działania nie trwały długo i po około 20
minutach wróciliśmy do jednostki.

.
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                      NAGRODY Z KONKURSU
                 GWIAZDY ESTRADY ROZDANE

Nagrody dla przedszkolaków wręczali: pani Marta Pietrusiewicz i pan Sławomir Bednarczuk

Marika Drożdżak

           W tegorocznej edycji 
            GWIAZD ESTRADY 
   jury przyznało nagrody w
następujących kategoriach:

1. w kl. I - III - pierwsze miejsce
zajęła Zuzanna Kapusta;
2. w kl.  IV- VI - pierwsze
miejsce zajęła Natalia Bałakut;
drugie miejsce - zespół z klasy
IV Z S w Werbkowicach; 
trzecie miejsce zajęła Julia
Binecka Szkoła Podstawowa w
Terebiniu;

3. w kategorii gimnazjum
pierwsze miejsce zajęła Marika
Drożdżak; 
drugie miejsce Agnieszka Tauz,
a trzecie miejsce Sara
Staszczuk.
Gratulujemy zwycięzcom! 

.

.
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Przedszkolaki z Bajki w Werbkowicach

Zuzanna Kapusta Julia Binecka

20 czerwca 2017 roku w Amfiteatrze w Werbkowicach miał miejsce finał konkursu                                      
                                                       GWIAZDY ESTRADY
                            Organizatorami konkursu byli nauczyciele z Zespołu Szkół w Werbkowicach:
                                                      p. Elżbieta Bieńkowska Bulisz,
                                                      p. Bożena Wolańczuk,
                                                      p. Piotr Kapusta
                                                      p. Piotr Bzdyra.

.

. .
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Zespół z klasy IV ZS w Werbkowicach 2017

                                WSPOMINAMY ...   minione edycje konkursu Gwiazdy Estrady
15 maja 2015 roku  w Zespole Szkół w Werbkowicach przeprowadzono wśród uczniów szkoły podstawowej i
gimnazjum eliminacje do szkolnego konkursu ,,Gwiazdy Estrady’’.
11 czerwca odbył się półfinał, zaś 18 czerwca w Amfiteatrze w Werbkowicach miał miejsce finał konkursu.Do
finału zakwalifikowało się 7 uczniów: Kacper Sanek, Martyna Drożdżak, Julia Michalewska, Joanna Skowyra,
Joanna Mociak, Marika Drożdżak i Diana Staszczuk.
Organizatorami konkursu byli nauczyciele z Zespołu Szkół w Werbkowicach: p. Elżbieta Bieńkowska Bulisz,
p. Bożena Wolańczuk,  p. Piotr Kapusta i  p. Piotr Bzdyra.
Laureatami konkursu ,,Gwiazdy Estrady’’ zostali: 1.  miejsce – Kacper Sanek i Marika Drożdżak
2.  miejsce – Diana Staszczuk 3.  Julia Michalewska i Joanna Skowyra

Agnieszka Tauz 2017 Sara Staszczuk 2017 Natalia Bałakut 2017

.

. . .
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       23 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół             
          w Werbkowicach odbyło się uroczyste           

zakończenie roku szkolnego 2016/2017

       Uroczystość odbyła się na hali sportowej. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego został odśpiewany hymn
narodowy. Następnie pani Marta Pietrusiewicz dyrektor Zespołu Szkół w Werbkowicach wręczyła uczniom
nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, 100% frekwencję,  reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych
oraz pracę w sklepiku szkolnym.

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Pani dyrektor wręcza nagrodę Joannie Soniak

.

.
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                  ,,Wykształcenie to dobro, 
    którego nic nie jest w stanie nas pozbawić’’
Przewodnicząca SU Marika Drożdżak oraz Adrian Tarczuk podziękowali nauczycielom za trudną pracę,
okazywane serce oraz wskazywanie właściwej drogi życiowej. Życzyli wychowawcom dużo wytrwałości,
sukcesów zawodowych jak również uśmiechów każdego dnia.

Pani dyrektor Marta Pietrusiewicz podziękowała nauczycielom za pracę w bieżącym roku szkolnym,
zespołowi niepedagogicznemu za pracę na rzecz szkoły, a rodzicom dotychczasową współpracę.
Wszystkim uczniom życzyła wspaniałych i bezpiecznych wakacji. 

Sara Staszczuk otrzymała nagrodę i gratulacje od pani dyrektor Marty Pietrusiewicz

Marika Drożdżaki i Adrian Tarczuk dziękują nauczycielom za trud nauki i wychowania

.

.
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 W uroczystości uczestniczył pan Lech Bojko wójt gminy Werbkowice.  W swoim
wystąpieniu podziękował radzie pedagogicznej za pracę w roku szkolnym 2016/2017, a
uczniom życzył udanych i bezpiecznych wakacji. 
 
Po raz kolejny ufundował stypendia dla najlepszych uczniów naszej szkoły. Stypendia
otrzymali: Kamil Semaj, Kacper Pruś, Klaudia Schutz, Wiktor Żołnierczuk.

  Pani dyrektor wręczyła listy gratulacyjne rodzicom uczniów,           
którzy godnie reprezentują naszą szkołę w środowisku lokalnym.

Pan wójt Lech Bojko wręcza nagrodę Kamilowi Semaj

List gratulacyjny otrzymała pani Joanna Ciucka

.

.
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 Organizacje działające w Zespole Szkół w Werbkowicach w roku szkolnym 2016/2017 

                              WOLONTARIAT

  Szkolne  Koło Wolontariatu " My dla Ludzi" zrzesza młodzież naszego gimnazjum, chętną poświęcić swój czas
na  dobrowolną i świadomą  pracę na rzecz innych. Wolontariat został założony w 2011 r. przez p. Zuzannę
Ciesielczuk, wówczas pedagoga szkolnego. Od dwóch lat działamy wspólnie. Wolontariuszy w akcjach pomocą
wspierają panie: Elżbieta Bieńkowska-Bulisz, Marzena Gumieniak, Alicja Kusiak, Ewa Koźmińska, Halina
Lachowska. Obecnie w pracach  wolontariatu uczestniczą: Patrycja Hołdaś, Karolina Kot, Iga Lal, Weronika Obst,
Emilia Pelc, Weronika Piekaruk, Szymon Rajtak, Kinga Spryszak, Gabriela Terebus.
  Wolontariat działa w środowisku szkolnym i lokalnym. Współpracujemy z hrubieszowskim Stowarzyszeniem
Edukacyjnym RAZEM przy realizacji akcji charytatywnych: Jesienna zbiórka żywności i kwesta "Pełny tornister",
Zimowa zbiórka żywności "Mikołaje są wśród nas", Wiosenna zbiórka żywności i kwesta "Wielkanocny koszyk
Wielkich Serc". Nasi wolontariusze od ludzi pragnących wspomóc innych, zbierają podczas tych akcji  w
hrubieszowskim markecie artykuły spożywcze i szkolne oraz pieniądze do puszki. Zebrane dary są
przeznaczone na pomoc dla potrzebujących uczniów naszej szkoły i ich rodzin.
  Od  dwóch lat  nasi uczestnicy służą pomocą w pracach związanych z akcją w naszym regionie" Szlachetna
Paczka" Rejonu Hrubieszów Północ.
  Współpracujemy z Domem Dziecka w Łabuniach. Wolontariusze odwiedzają, przekazują dzieciom paczki
zorganizowane w ramach akcji " Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" .
  Młodzi ludzie organizują szkolne akcje -  Kiermasze ciast. Pieniądze za sprzedane  przepyszne słodkości
przeznaczane są na materialną  pomoc  (przeważnie odzież) dla uczniów  naszych szkół. Serdecznie
dziękujemy rodzicom wolontariuszy za pomoc  w tych " słodkich " przedsięwzięciach.
  Co roku  młodzież w listopadzie odwiedza groby NN na cmentarzu  w Werbkowicach, zapala znicze i jeżeli
trzeba zadba o czystość.
  Wolontariat uczestniczy lub współorganizuje kiermasze wielkanocne. Organizuje imprezy dla najmłodszych, np.
Olimpiada Małego Sportowca  w przedszkolu.
  O pracy Szkolnego Koła Wolontariatu "My dla Ludzi " uczestnicy informują na gazetce ściennej w gimnazjum i
stronie internetowej zespołu szkół.
  Szkolny wolontariat istnieje dzięki młodym empatycznym ludziom, którzy ofiarują swój  czas, pomysłowość,
energię  dla innych. Bardzo istotne jest wsparcie i pomoc rodziców, nauczycieli, całej społeczności szkolnej.
  Mam nadzieję, że nasz wolontariat będzie służył innym jeszcze przez długie lata.

Pani Dorota Abramiuk .



www.kurierlubelski.pl Kurier Lubelski | Numer 4 07/2017 | Strona 17 

WWW.JUNIORMEDIA.PL News Szkolny

                                                      WYWIAD Z WOLONTARIUSZKAMI
                                             Z GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW  
                                                      PRZEPROWADZIŁ SZYMON RAJTAK

Wolontariusze

  Wolontariat szkolny jest organizacją działającą na rzecz osób potrzebujących.
 
Szymon: Od kiedy pracujecie w wolontariacie?

 Wolontariuszki: Osoby należące do obecnej grupy dołączyły do organizacji na początku roku szkolnego
2016/2017.

Szymon: Czy lubicie pracę w wolontariacie?

Wolontariuszki: Praca w wolontariacie sprawia nam wielką przyjemność. Czujemy się bardzo potrzebne
pomagając innym ludziom. Miło jest zobaczyć uśmiech na twarzy osób, którym pomagamy.
  
Szymon: W jakich akcjach charytatywnych bierzecie udział?
 Wolontariuszki:  Współpracujemy z hrubieszowskim Stowarzyszeniem Edukacyjnym RAZEM przy realizacji
akcji charytatywnych:
 Jesienna zbiórka żywności i kwesta "Pełny tornister", 
Zimowa zbiórka żywności "Mikołaje są wśród nas",
 Wiosenna zbiórka żywności i kwesta "Wielkanocny koszyk Wielkich Serc".
             
                 Dziękuję pani oraz wolontariuszkom za udzielenie wywiadu i życzę owocnej pracy. 

.
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Harcerki podczas zbiórki w parku

      Łukasz Jędrzejewski przeprowadził wywiad z harcerkami             
             oraz opiekunem ZHR panią Bożeną Wolańczuk 

Łukasz Jędrzejewski- Od kiedy działa w naszej szkole ZHR. Proszę przybliżyć nam pracę tej organizacji.
Bożena Wolańczuk: ZHR powstało z inicjatywy byłej Dyrektor Zespołu Szkół w Werbkowicach pani Marii
Kaliszczuk. Pomysłodawcą był ksiądz Tomasz Bazan, który we wrześniu 2010 roku przyjechał na spotkanie do
szkoły z zainteresowanymi dziewczętami. Pierwszą zastępową była Iga Kisielewska, która w niedługim czasie
została drużynową I Samodzielnej Werbkowickiej Drużyny ,,Dąb’’. Następne drużynowe to: Ola Siedlecka,  a po
niej Zuzanna Grabowska.
Głównym założeniem ZHR jest przede wszystkim szerzenie patriotyzmu i zasad opartych na dekalogu.
Działamy w ścisłej współpracy z kościołem.
Harcerki na zbiórkach uczą się prawa harcerskiego, a następnie swoją pracę podporządkowują temu prawu.
Każda harcerka składa przyrzeczenie, w którym zobowiązuje się do przestrzegania prawa harcerskiego. Za
złamanie grozi nawet usunięcie ZHR. 

W parku Łukasz Jędrzejewski rozmawiał z harcerkami.
 Łukasz: Czym zajmują się harcerki?
 Harcerki: Organizowane są co tygodniowe zbiórki, różne obozy, zimowiska, biwaki. Uczestniczymy
w różnych akcjach charytatywnych.
Łukasz: Opowiedzcie o swoich mundurach.
Harcerki: Aby otrzymać mundur trzeba przejść próbę, a później do munduru dodaje się
dodatkowe części np. sznur, krzyż.
 Łukasz: Dlaczego przystąpiłyście do harcerstwa?
Harcerki: Koleżanki mnie namówiły. Jest to teraz modne. Ciekawość jak żyją harcerki.
- Czy coś się zmieni w życiu po wstąpieniu do ZHR.
W imieniu opiekuna i zastępowej ZHR pani Bożeny Wolańczuk zapraszamy do współpracy chętne
dziewczęta. 
 
Dziękuję pani oraz harcerkom za udzielenie wywiadu i poświęcony czas oraz życzę sukcesów w pracy. 

.
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Pani Marzena Gumieniak z uczniami należącymi do PCK podczas wywiadu

           Organizacje działające w Zespole Szkół           
                   w Werbkowicach - PCK

 
Martyna Drożdżak: Jak długo działa w naszej szkole PCK? Na jakiej działalności skupia się ta
organizacja?

 Marzena Gumieniak: Szkolne koło PCK istnieje w gimnazjum w Werbkowicach ok. 15 lat.
Podczas swojej działalności skupialiśmy się na:
- propagowaniu wśród kolegów koleżeńskich korepetycji,
- organizowaliśmy pogadanki z zakresu pierwszej pomocy i zdrowego trybu życia, które przygotowywały nas do
udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia na etapach szkolnym, rejonowym, a także
okręgowym i krajowym. 

Natalka Bałakut: W jakich akcjach biorą udział członkowie PCK? Czy są uczniowie, którzy wyróżniają się
w organizacji?
 Marzena Gumieniak: W roku szkolnym 2015/2016 nasz kolega Konrad Korczyński został finalistą
Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowego Stylu Życia. W tym roku szkolnym Joanna Skowyra zajęła II miejsce na
etapie rejonowym w Hrubieszowie.
Organizujemy zbiórkę monet 1,2,5- groszowych w ramach akcji ,,Gorączka Złota". Zebrane fundusze
przekazujemy za pośrednictwem rejonowego oddziału PCK w Lublinie, który spośród biorących udział szkół
wyłania zwycięzcę ,, Największego Zbieracza Złota". Zebrana kwota jest wykorzystywana na dofinansowanie
wypoczynku letniego dzieci z ubogich rodzin.
Nasza koleżanka Wiktoria Adamczuk wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez lubelski okręgowy oddział
PCK pt. ,,Skarbonka na złoto". Wyników jeszcze nie znamy.  

                                           Dziękujemy pani za udzielenie wywiadu i poświęcony czas. 

.
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           W naszym stałym cyklu ,,Poznaj swojego nauczyciela''          
      w tym numerze bliżej przedstawiamy sylwetkę pani Anny Woś.

Kilka słów o sobie:
- Anna Woś – magister filologii polskiej i politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie,
egzaminator. Od ponad 20 lat związana z Werbkowicami i tutejszą szkołą. Szczęśliwa mężatka, dumna
mama dwóch córek, właścicielka brzydkiego, ale niezwykle lojalnego kundelka i kota – indywidualisty. Typowy
zodiakalny Bliźniak – wszechstronne zainteresowania. Umiem przyznawać się do błędów, przepraszać i
dziękować. Według najbliższych całkiem dobrze gotuję. Ostatnio chętnie haftuję obrazy i poduszki. Bawię się
japońską sztuką amigurumi – wytwarzaniem na szydełku maskotek – przytulanek. Jestem optymistką, która
wierzy, że na świecie istnieje jeszcze dobro oraz sprawiedliwość.

Pani Anna Woś ... zielona szkoła

Jestem nauczycielem...
- … języka polskiego, choć pracę rozpoczynałam w szkole jako  nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.
Od momentu utworzenia gimnazjum i wprowadzenia egzaminów pełnię funkcję egzaminatora gimnazjalnego w
części humanistycznej.
Najchętniej słucham (jakiej muzyki?)…
- Słucham różnorodnej muzyki i właściwie nie mam ulubionego gatunku, ani wykonawcy. Równie chętnie
słucham Marka Grechuty i Adele, zespołów takich jak Metalica czy Budka Suflera. Bardzo też lubię muzykę
filmową i Gregorian.
Kraj, który chciałabym zwiedzić…
- Właściwie nie jest to kraj, tylko jeden ze stanów – Alaska. Spacerujące ulicami łosie, obszary niemal nietknięte
przez człowieka oraz jedne z najpiękniejszych widoków, jakie można podziwiać. Dzika i niezbadana, tajemnicza i
przerażająca, a przez to fascynująca.
Talent, który chciałabym posiadać…
- Chciałabym świetnie władać językami obcymi.
W przyjaciołach najbardziej cenię…
- Umiejętność wzajemnego słuchania siebie. Poza tym lojalność, czyli cecha kogoś, kto dochowuje komuś
wierności i jest wobec niego uczciwy. Brzydzę się dwulicowością  i ludźmi, którzy  robią wszystko na pokaz, a
dla pieniędzy i stanowiska są gotowi na wszystko.

.
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Główna cecha mojego charakteru... 

- Myślę, że cierpliwość i zdolność słuchania innych. Słuchanie to podstawowa, choć dziś coraz częściej
zapominana umiejętność. Jest trudna, ponieważ wymaga od nas zdecydowanego przeniesienia naszej uwagi z
siebie na rozmówcę.

Największym autorytetem dla mnie jest…

- Jest wiele osób, na których się wzoruję, które mogę uważać za swój autorytet, które w danym momencie
mojego życia znacznie wpłynęły na mój rozwój i to, kim obecnie jestem. Szczególne miejsce wśród nich zajmują
moi rodzice. Im najwięcej zawdzięczam. 

Moje marzenie …

- Mam wiele marzeń dotyczących moich najbliższych i wszystkich ludzi, marzeń realnych i niemożliwych, np.
chciałabym mieć największą na świecie bibliotekę.

Moja pasja…. 

- Książki, książki i jeszcze raz książki. Zawsze lubiłam czytać. Gatunek nie ma znaczenia – czytam bardzo
dużo. Ważne, aby książka mnie zaciekawiła, wciągnęła, zainspirowała. Miała to coś, co sprawia, że nie można
się od niej oderwać. Poza tym góry. Uwielbiamy z mężem wędrówki po Tatrach i staramy się, w miarę
możliwości, co roku choć kilka dni spędzić gdzieś na szlaku.

Ulubiona książka / film…

- Z wyborem jednej książki będzie spory kłopot – jest ich zbyt wiele. Na pewno byłaby to obszerna lista, a wśród:
„Mistrz i Małgorzata” Bułhakowa, trylogia „Władca pierścieni” Tolkiena, „Cień wiatru” Zafona, „Duma i
uprzedzenie” Jane Austin, „ „Metro 2033” Głuchowskiego i wiele innych. Podobnie jest z filmami - trudno wybrać
tylko jeden. Bardzo lubię „Forresta Gumpa”, „Gwiezdne wojny”, „Skazanych na Shawshank” i „Zieloną milę”.
Lubię oglądać filmy, przy których można się pośmiać i wzruszyć, nauczyć czegoś nowego lub przenieść się
gdzieś daleko od rzeczywistości. 

Gdybym była ministrem edukacji, to zmieniłabym w szkole….

- Uważam, że problem z polską edukacją jest zbyt duży, by wystarczyły kosmetyczne zmiany. Doskonale zdaję
sobie sprawę z potrzeby mądrych i odważnych zmian. Zatem jaka powinna być nasza szkoła?.. Przede
wszystkim szkoła nie może być nudna, sztampowa. Edukacja powinna polegać na działaniu ucznia, a nie
nauczyciela. To uczeń powinien mieć wrażenie, że odkrywa świat, nauczyciel powinien być jedynie doradcą,
koordynatorem, pomocnikiem.

Gdybym nie była tym, kim jestem, byłabym…

- Nie wyobrażam sobie innego zawodu. Zawsze wiedziałam, że będę nauczycielem. 

                        Dziękujemy pani za  udzielenie wywiadu i poświęcony czas. 
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Pani dyrektor Anna Kolenda podczas udzielania wywiadu młodym dziennikarzom

             Wywiad z dyrektor przedszkola panią            
                              Anną Kolenda

Kobiety
wspóczesne ..

Natalia Bałakt :
Czy uważa
pani, że
kobietom
udało się
wykorzystać
otrzymane
prawa i
zmienić swoją
pozycję?
Pani dyrektor
Anna Kolenda:
Uważam, że w
dzisiejszych
czasach
sytuacja kobiet
zmieniła się na
korzyść i
wykorzystują
one w pełni
swoje prawa.

Kobieta
współczesna
jest
wykształconym,
pełnoetatowym
pracownikiem,
który doskonale
wypełnia swoje
obowiązki. to
nie tylko żona i
matka.

Oliwia Jędrzejewska: Czy dzisiaj kobietom jest łatwiej konkurować z mężczyzną o
stanowisko?
Pani dyrektor Anna Kolenda: Wykonuję zawód bardzo sfeminizowany, dlatego nie miałam
okazji konkurować o stanowisko z mężczyzną. Jednak uogólniając, to na pewno w
społeczeństwie istnieją jeszcze poglądy, że niektóre stanowiska powinni zajmować
mężczyźni. Według mnie jest to bardzo krzywdzące, bo o stanowisku powinny decydować
predyspozycje, wykształcenie, pomysły, a nie płeć. 

.
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Pani dyrektor Anna Kolenda - Gminny Konkurs Matematyczny ,,Mały Pitagoras''

Emilka Kaliszczuk:   Jakie cechy typowe dla kobiet pomagają w wykonywaniu obowiązków?

Pani dyrektor Anna Kolenda: Z tymi typowymi cechami to też nie jest do końca prawda. Płeć na charakter ma
niewielki wpływ. Nasz charakter jest  kształtowany przez różne czynniki i doświadczenia z przeszłości.  Czasem
kobieta jest silniejsza od mężczyzny, a mężczyzna wrażliwszy od kobiety. Ale faktycznie w większości
przypadków, takimi typowymi cechami są: odpowiedzialność, zaradność, empatia, czułość i opiekuńczość. Poza
tym kobiety posiadają umiejętność świetnej organizacji czasu pracy oraz strategicznego działania. Po pracy mają
jeszcze czas i siłę na obowiązki domowe i zabawę z dziećmi.

Magdalena Krzyszczuk:  Jak radzi sobie pani na zajmowanym stanowisku?
Pani dyrektor Anna Kolenda: Staram się wykonywać swoją pracę jak najlepiej tzn.:
·  Razem z innymi nauczycielami i pracownikami dbam o bezpieczeństwo dzieci;
·  Organizuję warunki do higienicznego ich przebywania podczas zabaw i nauki;
·  Dzielę się z koleżankami różnymi pomysłami na uatrakcyjnienie dzieciom pobytu w przedszkolu. Mam tu na
myśli ,,kolorowe dni’’ czy nockę w przedszkolu;
·  Wyjeżdżam z dziećmi na wycieczki te bliższe i dalsze.
W swojej pracy kieruję się dobrem dzieci, bo one są najważniejsze. Staram się by były zadowolone i docenione.
Aby umiały dbać o swoje zdrowie, potrafiły odpowiednio zachowywać się podczas wycieczek, przedstawień
teatralnych, uroczystości patriotycznych, w restauracji itp. Ważne by nauczyć je rozwiązywać konflikty. Ocenę
tego, jak sobie radzę na tym stanowisku pozostawiam innym. 

Magdalena Krzyszczuk:  Co dodaje pani sił w trudnych sytuacjach? 
Pani dyrektor Anna Kolenda: W trudnych sytuacjach pomaga mi pozytywne myślenie, modlitwa, rozmowa z
bliskimi lub przyjaciółką.

Martyna Drożdżak:  Z czym wiążą się obowiązki wykonywane przez panią?
Pani dyrektor Anna Kolenda: Moje obowiązki związane są z tym, by przedszkole prawidłowo funkcjonowało:
·  by dzieci i rodzice byli zadowoleni z tego, co im oferujemy;
·  by nauczycielom chciało się chcieć innowacyjnie pracować  i uatrakcyjniać swoje zajęcia;
·  aby inni pracownicy dbali o ład, porządek i bezpieczeństwo w przedszkolu i na placu zabaw.

.
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Pani dyrektor Anna Kolenda podczas pożegnania przedszolaków

 
Martyna Drożdżak:   Jakie ma pani cele na przyszłość?

Pani dyrektor Anna Kolenda: Z doświadczenia wiem, że los pisze swoje scenariusze i bywa przewrotny, więc
moje ewentualne cele nie są zbyt odległe. Chciałabym odwiedzić swoich znajomych w Bondyrzu k. Krasnobrodu
w lipcu lub w sierpniu.

Oliwia Cymborska:  Jak pani spędza czas wolny?

Pani dyrektor Anna Kolenda: Z tym czasem wolnym różnie bywa, ale jeśli go mam to
lubię układać puzzle, rozwiązywać krzyżówki, czytać, a ostatnio spacerować lub bawić
się z moim wnukiem.

Magdalena Krupińska:  Jakiej muzyki pani słucha?

Pani dyrektor Anna Kolenda: Nie mam ulubionego wykonawcy ani rodzaju muzyki, wszystko zależy od nastroju,
sytuacji i chwili. Bywa, że godzinami mogę słuchać piosenek Drupiego, Demisa Roussosa, Albano i Rominy
Power, ale są dni gdy słucham IRY, Dżemu, Scorpions, U2, ,,Oczy zielone ‘’ też się zdarzają.

Magdalena Krupińska:   Czy lubi pani czytać książki? Jeśli tak, to jakie?

Pani dyrektor Anna Kolenda: Bardzo lubię czytać książki psychologiczne, zarówno te naukowe, które pomagają
zrozumieć pewne zachowania czy problemy. Jakiś czas temu odkryłam autorów takich jak: Joy Felding, Sandra
Brown, Giorgio Faletti. Tworzą oni kryminały o bardzo wciągających wątkach, nieprzewidywalnych zwrotach
akcji, i całkowicie zaskakujących zakończeniach.  Główni bohaterowie mają najczęściej problemy ze sobą,
myśleniem, postrzeganiem rzeczywistości itp.

                     Dziękujemy pani dyrektor za udzielenie wywiadu i poświęcony czas.

.
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W dniach 3-10 czerwca 2017 roku odbył się XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania
Dzieciom.

Czytanie rozwija intelekt dziecka, wpływa na jego rozwój emocjonalny.
Słuchając bajek dziecko przeżywa problemy bohatera, uczy się wyrażać swoje myśli i
uczucia.

Trwająca kampania społeczna na rzecz popularyzacji czytelnictwa i głośnego czytania
dzieciom jako niezbędnego elementu wychowania i najlepszej inwestycji w przyszłość
dziecka.
W ramach tej akcji 05.06.2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna wraz z uczniami z
Zespołu Szkół w Werbkowicach zorganizowała akcję głośnego czytania w Przedszkolu
Samorządowym „Bajka”: dzieci-dzieciom czytanie przedszkolakom przez starszych
uczniów.

                                            XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom                      
          
                                  
                                        w tym roku odbył się pod hasłem „Czytanie zbliża”
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W cyklu ,,Poznajemy swojego szkolnego kolegę lub koleżankę''!
           w tym numerze wywiadu udziela uczennica, która uczęszczała do klasy III a gimnazjum     
                                                  w minionym roku szkolnym- Wiktoria Ćmiel

Wywiad z Wikorią przeprowadzili młodzi dziennikarze z klasy IV

Kacper Pruś: Kiedy zaczęłaś zajmować się
rysowaniem?

Wiktoria Ćmiel: Rysuję od zawsze, ale poważniej
zainteresowałam się tym w czwartej lub
piątej klasie podstawówki.

Kacper Pruś: Co jest najczęściej tematem twoich
prac?

Wiktoria: Głównie ludzie - sceny rodzajowe, portrety.

Mikołaj Nieczyporowski: Nad czym w tej chwili
pracujesz?

Wiktoria: Staram się zacząć robić swoje własne
komiksy, robię więc projekty postaci i
wymyślam fabułę. Rozwijam również swoje
umiejętności, aby być lepszym artystą.

Milena Musur: Co cię inspiruje?

Wiktoria: No cóż, wszystko może być inspiracją. Jeśli
sama nie przychodzi to czerpię
ją z książek, filmów i gier, a najlepsze pomysły
przychodzą mi podczas długich, spokojnych
spacerów.

Autor pracy Wikoria Ćmiel

.

.
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Klaudia Szczepańska: Jak ważny jest według ciebie
talent?

Wiktoria: Talent, jako wrodzone predyspozycje ma w
tym przypadku małe znaczenie.
Wszystkiego trzeba się z czasem nauczyć w teorii i
wyćwiczyć w praktyce.

Wiktoria Swatowska: Czy wiążesz swoją
przyszłość z plastyką?
Wiktoria: Tak, marzę o pracy jako grafik komputerowy
lub innym zawodzie związanym z
projektowaniem.

Maja Pruś: Jaki jest kierunek w sztuce, który
najbardziej Ci się podoba?
Wiktoria: Wszystkie mają w sobie coś interesującego,
nie mam ulubionego bo cenię
różnorodność.

Kamila Magdziak: Masz jakiegoś ulubionego
artystę?
Wiktoria: Ciężko powiedzieć, doceniam każdego
artystę, który wkłada serce w swoją
prace i efekty tego są widoczne.
Karolina Magdziak: Co robisz w wolnym czasie
oprócz rysowania?
Wiktoria: Gram w gry komputerowe, uczę się grać na
basie i gitarze, czytam mangę
(japońskie komiksy).
Iga Pastoszuk: Co jest twoją motywacją do brania
udziału w konkursach?
Wiktoria: Konkursy traktuję jako wyzwanie, aby
narysować coś odmiennego niż robię na
co dzień. Czasami zdarzają się pomysły, na które
sama bym nie wpadła.
Ewelina Panek: Jaką radę byś dała początkującym
artystom?
Wiktoria: Regularnie ćwiczyć i być cierpliwym, rysuję
prawie codziennie od czterech
lat i wciąż moje prace zostawiają wiele do życzenia.
Zachęcam do tego, bo
każdy może zostać artystą ;)

Dziękujemy za udzielenie wywiadu i życzymy
dalszych sukcesów w pracy artystycznej. 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony
internetowej z pracami Wiktorii Ćmiel
link do l dead-viktor.deviantart.com
 

Praca Wiktorii Ćmiel

Praca Wiktorii Ćmiel

.
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Praca Wiktorii Ćmiel Praca Wiktorii Ćmiel

                                              SUKCESY WIKTORII ĆMIEL
I miejsce w Konkursie Plastycznym ,,Powstanie Zamojskie- pamiętajmy'’
I miejsce w Konkursie Plastycznym ,,PRZETWARZAJ - NIE WYRZUCAJ''
I miejsce w Konkursie Plastycznym ,,ZAWSZE NIECH BĘDZIE ...' 

Praca Wiktorii Ćmiel

. .

.
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Joanna Skowyra wśród młodych dziennikarzy

W cyklu ,,Poznajemy swojego szkolnego kolegę lub koleżankę''!
          w tym numerze wywiadu udziela uczennica, która uczęszczała do klasy III a     
                                      gimnazjum w minionym roku szkolnym-  Joanna Skowyra

Praca Joanny Skowyra

Oliwia Jędrzejewska: Kiedy zaczęłaś zajmować się
rysowaniem?
Joanna Skowyra: Sądząc po znalezionych rysunkach -
od zawsze. Ale zaczęłam ćwiczyć dopiero pod koniec
szkoły podstawowej, a już zupełnie poważnie zajęłam
się tym w pierwszej klasie gimnazjum.

Natalia Bałakut: Co jest najczęściej tematem twoich
prac?
Joanna Skowyra: Staram się tworzyć różne rzeczy,
ale najczęściej są to ludzie. Mam z nimi styczność na
co dzień i zapewne to ma dość duży wpływ na prace.
Oliwia Cymborska: Nad czym w tej chwili
pracujesz?
Joanna Skowyra: Właściwie nad tym co zawsze:
udoskonaleniem swoich umiejętności. A jeśli chodzi o
rysunki to mam wiele szkiców i chciałabym je
dokończyć. Szczególnie dobrze zapowiada się portret
maskotki Iron Maiden: Eddiego.
Emilka Kaliszczuk: Co cię inspiruje?
Joanna Skowyra: Wszystko co mnie otacza:
spotykani ludzie, mijane krajobrazy, prace
zobaczone w internecie, nawet fragment piosenki
lub wiersza i swego czasu manga, choć staram się
rysować realistycznie.

.

.
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Praca Joanny Skowyra

Praca Joanny Skowyra

Oliwia Cymborska" Jak ważny jest według Ciebie
talent?
Trzymam się zasłyszanej zasady, że "talent to jedynie
10 proc. sukcesu, a cała reszta to ciężka praca". Może
to być powód, dla którego zaczynamy chwytać za
kredki czy farby, ale tylko dzięki ciągłym ćwiczeniom
zaczyna to wyglądać porządnie. A nawet ktoś pozornie
bez talentu, gdy weźmie się porządnie do pracy,
zaczyna tworzyć coś pięknego.
Magdalena Krzyszczuk: Czy wiążesz swoją
przyszłość z plastyką?
Zdecydowanie tak. Jeszcze nie wiem dokładnie, czym
szczególnie chciałabym się zajmować, ale wybieram
się na kierunek technika grafiki i poligrafii cyfrowej, a to
już coś. Choć muszę przyznać, że ciekawią mnie
tatuaże i piercing. Jednak zarówno praca tatuażysty
jak i piercera wiąże się z dużą odpowiedzialnością,
więc nad tym trzeba się dobrze zastanowić.
Oliwia Cymborska:  Jaki kierunek w sztuce
najbardziej Ci się podoba?
Każdy ma w sobie coś wyjątkowego, lecz najbardziej
lubuję się w surrealizmie. Daje wielkie pole do popisu;
nie ma logiki, ograniczeń i można przenieść swoje
wnętrze na papier/płótno. Powstają wtedy niezwykle
interesujące obrazy.
Magdalena Krupińska: Masz jakiegoś ulubionego
artystę?
Właściwie to tak, nawet dwóch. Pierwszy z nich to
wszechstronny polski artysta Zdzisław Beksiński,
który tworzy mroczne, surrealistyczne obrazy i grafiki;
fotografie i rzeźby. Drugi to belgijski malarz - również
surrealista - René Magritte. Nadaje swoim pracom z
pozoru zupełnie nie pasujące tytuły, które zaczynają
nabierać sensu po wgłębieniu się z znaczenie
symboliki dzieła.
Natalia Bałakut: Co robisz w wolnym czasie oprócz
rysowania?
Słucham muzyki (właściwie robię to kiedy tylko mam
jakąkolwiek okazję), czytam książki; chodzę na
spacery w miejsca, które wydają mi się ciekawe,
oglądam filmy.
Magdalena Krupińska: Co jest Twoją motywacją do
brania udziału w konkursach?
Joanna Skowyra: Chęć sprawdzenia siebie: czy
poradzę sobie z tematem i stworzę coś, co zwróci
uwagę. Każde zajęte miejsce pokazuje mi, że nie
radzę sobie najgorzej w tym co robię. Przy okazji mam
możliwość skonfrontowania mojego wyobrażenia z
pomysłami innym.

.

.
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          SUKCESY JOANNY SKOWYRA
-I miejsce w XVI międzyszkolnym konkursie
plastycznym pod hasłem: "Anioły Miłosierdzia"
- I miejsce w XV międzyszkolnym konkursie
plastycznym pod hasłem: "Rodzina Szkołą Miłości"
- II miejsce w konkursie plastycznym "Powstanie
Zamojskie - pamiętamy"
- I miejsce w ósmej edycji wojewódzkiego konkursu
plastycznego pod patronatem marszałka województwa
lubelskiego oraz lubelskiego kuratora oświaty
"Wspólnie mówimy "nie" przemocy - mój najlepszy
przyjaciel"

Martyna Drożdżak: Jaką radę byś dała
początkującym artystom?
Joanna Skowyra: Nie zrażajcie się niepowodzeniami,
obserwujcie świat i ćwiczcie. Jeśli coś się nie udaje -
zacznijcie od nowa. Z czasem wiele rzeczy stanie się
łatwiejszych. Odnośnie ludzi: starajcie się zachować
anatomię i proporcje ciała (choć wiadomo - każdy jest
inny). 

Dziękujemy za udzielenie wywiadu i życzymy
dalszych sukcesów w pracy artystycznej. 

Praca Joanny SkowyraPraca Joanny Skowyra

Praca Joanny Skowyra

..
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Wakacje- wspaniały czas dla uczniów i rodziców

.

                         ZAGADKI W SKRZYNI- 
                      przegotował pan Piotr Bzdyra 

1.  Nie potrafię nic więcej, jak tylko wskazywać. Ale za
to wskazuję, jak świat pokonywać.
2.  Cztery litery, które odróżnią chłopca od
mężczyzny?
3.  Kto nosi kapelusz, choć nie ma głowy, a choć ma
nogę nie nosi obuwia?
4.  To wszechogarniające zjawisko jest zaiste dziwne.
Im jest większe, tym mniej widzisz.
5.  Co to jest- za mało dla jednego, w sam raz dla
dwóch, za dużo dla trzech?

Odpowiedzi:  1-kompas, 2 wiek, 3 grzyb, 4 ciemność,
5 sekret.

Humory z zeszytów szkolnych:
Był synem małorolnego chłopa o powierzchni trzech morgów.
Edward III mógł zostać królem Francji, gdyby jego matka była mężczyzną.
Górale robią kierpce z własnej skóry.
Kasia to moja siostra cioteczna, Jurek też.
Najmniejszą częścią chemii jest pierwiosnek.
Samouk to taki, za którego lekcji nie odrabiają rodzice.
W Krakowie wybudowano ostatnio wiele nowych zabytków.
W szkole jest dziewczęcy chór mieszany.
Wokulski spotkał Izabelę na spacerze w łazience.

.

.
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