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470 lat Ostrowa Lubelskiego

 Pomóżmy Milenie i Monice!

28 stycznia - szczególny dzień dla mieszkańców Ostrowa
Lubelskiego i okolic, mianowicie 470 lecie istnienia miasta.
Prawa miejskie nadał Zygmunt I Stary w 1548 roku. Było to
ważne wydarzenie w dziejach Ostrowa. Obchody
rozpoczęły się uroczystą mszą, po której władze miasta,
sztandary, mieszańcy, goście i wszyscy tam zgromadzeni,
wzięli udział w przemarszu do Centrum Kultury, podczas
którego zostały złożone wiązanki pod Krzyżem Milenijnym
oraz przy pomniku w parku miejskim. Po dotarciu na
miejsce został odczytany akt lokacji miasta Ostrowa
Lubelskiego. Kolejnym punktem programu tej uroczystości
była Sesja Rady Miasta. Zostały wręczone medale
i odznaczenia. Uczniowie naszej szkoły również chętnie
uczestniczyli w tej uroczystości, niektórzy z nich wzięli
udział w przedstawieniu, które przygotowały: Pani Beata
Czapska, Pani Ewa Dziadko i Pani Dorota Kozłowska -
dziękujemy!
                                                        Aleksandra Jesionek

  Wolontariusze SKC zaangażowali się w pomoc dla Mileny i
Moniki Koziej - sióstr z Rozkopaczewa, które cierpią na
rzadką chorobę genetyczną- zespół Friedricha. Jedyną
nadzieją - już nawet nie na wyleczenie, ale na życie - jest
przeszczep komórek macierzystych. To kuracja niezwykle
kosztowna, trzeba zebrać ok. 400 tys. zł.  Wolontariuszki
Caritas towarzyszą Orkiestrze OSP z Ostrowa Lub., która 
organizuje specjalne koncerty kolęd. Dziewczyny zbierają
do puszek pieniądze na leczenie sióstr. Takie koncerty miały
już miejsce w Rozkopaczewie i Brzostówce, a ostatnio w
dwu kościołach w Parczewie. Na pierwszych koncertach
udało się uzbierać ok. 6 tys. zł, zaś w Parczewie - ponad 8
tys. zł. Pomimo zimna atmosfera podczas koncertów była
gorąca, a ludzie niezwykle życzliwi. Dziewczynom udało się
też porozmawiać z Mileną i jej mamą, które były obecne na
koncercie (stan zdrowia nie pozwolił na to Monice ).
  Gdyby ktoś mógł pomóc, więcej informacji znajdzie na
www.facebook.com/DwieSiostry.MilionyKomorek  
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Orszak Trzech Króli  Zabawa choinkowa

   Już po raz drugi 6 stycznia podążaliśmy w orszaku Trzech Króli. Spod
naszej szkoły wędrówkę rozpoczął orszak niebieski, czyli afrykański - na
czele z królem Kacprem, w którego rolę wcielił się nigeryjski ksiądz Michael.
Towarzyszyły mu dzieci i młodzież ucharakteryzowane na postaci biblijne,
aniołów, pastuszków... Znalazł się nawet osiołek w niezwykle oryginalnym
kostiumie!
   Pod Urzędem Gminy orszaki podążające z różnych stron miasta spotkały
się i utworzyły jeden radosny pochód, który przy wtórze orkiestry
powędrował do kościoła, by tam złożyć pokłon Dzieciątku.
   W tym roku nawet pogoda dopisała - była iście wiosenna, spacerowa,
słoneczko przygrzewało. W porównaniu z warunkami w ubiegłym roku,kiedy
to był mróz trzaskający i przeraźliwe zimno, teraz mieliśmy naprawdę
przyjemną aurę. 
   Miejmy nadzieję,że ta piękna tradycja utrzyma się i za rok znów będziemy
podążać w królewskim orszaku.

  Na tę chwilę czekają wszyscy uczniowie - zabawa karnawałowa !
 W naszej szkole odbyła się ona 25 stycznia.   
  Zabawę prowadził zespół Antre, który porywał nie tylko żywą, skoczną
muzyką, ale także propozycjami wspólnych zabaw. Była więc m.in.
popularna belgijka oraz inne tańce integrujące. Nadwątlone siły tancerzy
wspomagał poczęstunek przygotowany przez niezawodne mamy z Rady
Rodziców (dziękujemy serdecznie :) oraz słodkości z paczek, które
rozdawał Mikołaj (niestety, tylko w klasach młodszych, w starszych - musiał
liczyć na zastępstwo :). Wszyscy uczestnicy zabawy bawili się doskonale w
scenerii podwodnego świata wyczarowanego przez samorząd uczniowski.
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 Staruszek Ostrów ma już 470 lat...  

  Nasze miasto obchodziło piękny jubileusz 470-lecia nadania praw
miejskich. W związku z tym przez cały rok będą się odbywać zarówno w
Ostrowie, jak iw całej gminie, różne imprezy upamiętniające to ważne
wydarzenie. 
  Także nasza szkoła włączyła się do obchodów jubileuszowych,ogłaszając
trzy konkursy: plastyczny, fotograficzny oraz literacki. Informacje o nich
znajdziecie na stronie internetowej szkoły po prawej stronie w zakładce
Aktualności. Regulaminy konkursów..
Zachęcamy wszystkich do udziału, na zwycięzców czekają nagrody! Skoro
nie mamy zimowej pogody i wiosenne roztopy trzymają nas w domach,
może warto w wolnej chwili coś namalować, stworzyć makietę  albo
napisać?

Warto też poczytać o dawnym Ostrowie. Na stronie
http://dlibra.umcs.lublin.pl/publication/530 znajdziecie artykuł prof. R.
Szczygła, zaś w bibliotece - książkę jego autorstwa: "Dzieje Ostrowa
Lubelskiego". Polecamy również inne książki wydane przez Towarzystwo
Ziemi Ostrowa Lubelskiego.
  A tutaj fragmenty wspomnianego artykułu prof. Szczygła:

Życie miasta w drugiej połowie XVI wieku

Szczegółowy opis miasta i jego powinności sporządzony przez lustratorów
w 1565 r. pozwala nam konstruować obraz Ostrowa. Było to miasto typowe
dla terenów nowo kolonizowanych. Jego mieszkańcy wiele uwagi poświęcali
uprawie roli, hodowli bydła i trzody, karczunkowi lasów, a także produkcji
przemysłowej, gdyż w pobliżu działały aż trzy rudy ( Jamy, Płazina i
Korybutowa) , w których z rudy darniowej wytapiano żelazo.
Wprawdzie lustratorzy wymieniają jedynie 7 rzemieślników różnych
zawodów, a także 18 piekarzy i 5 szewców, jednak wydaje się, że inni
przedstawiciele rzemiosła, zwłaszcza z branży drzewnej, musieli w
Ostrowie mieszkać i pracować. Ludność Ostrowa w tym czasie stanowili
przede wszystkim Polacy. Notowani bowiem później Rusini, którzy mieli
nawet swoją cerkiew, musieli napłynąć w następnych dziesięcioleciach.
Lustratorzy notują także w mieście trzech Żydów, którzy zajmowali się
handlem.(...) Życie gospodarcze Ostrowa koncentrowało się wówczas wokół
cotygodniowych targów, wyznaczonych na sobotę. Należy przypuszczać, iż
do miasta w czasie ich trwania przybywali chłopi z okolicznych wsi, a może
także mieszczanie z pobliskich miast, oferujący głównie wyroby
przemysłowe, zwłaszcza metalowe i włókiennicze. Życie w mieście
ożywiało się również przed i po wielkich jarmarkach lubelskich
przypadających corocznie na 2 lutego, Zielone Świątki i 28 października.
Przez Ostrów prowadzono wówczas liczne transporty towarów na te
jarmarki, czy też z nich w kierunku wschodnim(...)
Powstanie miasta nad Tyśmienicą miało ułatwić kolonizację Puszczy
Parczewskiej od strony południowej oraz przyspieszyć rozwój gospodarki
rynkowej w okolicy. Skuteczność inicjatywie miało zapewnić korzystne
położenie Ostrowa na skrzyżowaniu dwu ważnych szlaków handlowych;
drogi litewskiej, prowadzącej z Brześcia przez Łomazy i Parczew, a dalej do
Lublina, która często użytkowana przez kupców była zarazem w tym czasie
głównym szlakiem pomiędzy dwoma stolicami państwa jagiellońskiego:
Krakowem i Wilnem. 

Ponadto przez Ostrów przechodziła droga z Włodawy i Chełma, którą około
połowy XVI w. wożono coraz liczniejsze transporty zboża i towarów leśnych
(zwłaszcza dziegciu i popiołu) do Kazimierza i innych portów
nadwiślańskich, aby je następnie spławiać Wisłą do Gdańska (...)
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Bezpieczne ferie   TAKA ZIMA TYLKO W ALPACH!

  Nareszcie zaczęły się długo wyczekiwane ferie, a jednocześnie mamy
pełnię sezonu chorobowego.  Wiele osób nie może cieszyć się urokami
wolnego czasu. Zimy wprawdzie nie ma - pogoda raczej wiosenna: wszędzie
błoto,plucha, wieje wiatr, ale chwilami przygrzewa też słoneczko. Pojawiają
się jednak wiadomości o powrocie zimy. Miejmy nadzieję, że zdąży przed
zakończeniem ferii. Na wszelki wypadek przypominamy więc kilka rad,
byście mogli bezpiecznie wrócić po feriach do szkoły:  

Nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu drogi oraz zbiorników wodnych; 
W czasie zjeżdżania zachowujmy bezpieczną odległość między
sankami; 
Nie doczepiajmy sanek do samochodu; 
Rzucając się śniegiem, nie łączmy miękkiego śniegu z kawałkami lodu
czy kamieni oraz nie celujmy w twarz drugiej osoby; 
Na łyżwach jeźdźmy tylko w wyznaczonych miejscach, nie ślizgajmy
się po lodzie na rzece lub stawie;
Nie przebiegajmy przez ulicę, nie przechodźmy w miejscach
niedozwolonych;
Bądźmy widoczni na drodze;
Nie strącajmy zwisających z dachów sopli;
Pamiętajmy o zdrowym odżywianiu;
Ubierajmy się odpowiednio do temperatury panującej na dworze;
W wolnym czasie przebywajmy na świeżym powietrzu, dbajmy o
aktywność fizyczną;
Nie zapominajmy o podstawowych zasadach higieny;
Unikajmy kontaktu z osobami chorymi.

  Nasza redakcyjna koleżanka Julia  wyjechała na narty do miejscowości
Maishofen w austriackich Alpach.  Ośrodek reklamuje się jako prawdziwy raj
dla miłośników sportów zimowych i sądząc po zdjęciach nadesłanych przez
Julię, rzeczywiście taki jest. 
  Pogoda w Alpach jest przepiękna, słońce świeci, cieplutko, idealna pogoda
aby jeździć na nartach. Ludzi jest dużo, najwięcej Austriaków i Niemców, ale
Polacy też się zdarzają (co prawda rzadko, ale jednak). Zdecydowanie warto
tam pojechać: piękne widoki, świetne stoki do jazdy na snowboardzie i
nartach, tory saneczkarskie, urokliwe miasteczka i mili ludzie - zachwala
Julia.  
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Książka (nie tylko) dla młodszych
czytelników 

"Cmętarz zwieżąt" - Stephen King

Zazwyczaj przeprowadzka to początek nowego życia, ale dla rodziny
Creedów stała się początkiem ich końca. Mistrz horroru Stephen King
zaprasza czytelników na wycieczkę do piekła i z powrotem!

  Na świecie istnieją dobre i złe miejsca. Nowy dom rodziny Creedów w
Ludlow był niewątpliwie dobrym miejscem - przytulną, przyjazną wiejską
przystanią po zgiełku i chaosie Chicago. Cudowne otoczenie Nowej Anglii,
łąki, las; idealna siedziba dla młodego lekarza, jego żony, dwójki dzieci i kota.
Wspaniała praca, mili sąsiedzi - i droga, po której nieustannie przetaczają się
ciężarówki. Droga i miejsce za domem, w lesie, pełne wzniesionych
dziecięcymi rękami nagrobków, z napisem na bramie: CMĘTARZ ZWIEŻĄT
(cóż, nie wszystkie dzieci znają dobrze ortografię...). 

  Ci, którzy nie znają przeszłości, zwykle ją powtarzają... i nie chcą słuchać
ostrzeżeń.
 Powieść  została  zekranizowana, a w Polsce jest znana pod tytułem
„Smętarz dla zwierzaków”. Stephen King we wszystkich swoich powieściach
porusza temat życia i śmierci, lecz w tej stał się on tematem przewodnim. 
  Gdy tylko się przeczyta pierwsze rozdziały tej książki, myślenie o czym
innym niż o doczytaniu jej staje się bardzo trudne. Lecz nawet gdy przeczyta
się ją do końca, pozostaje dziwne wrażenie, że czegoś zabrakło. Czuje się
niedosyt i wrażenie, że ktoś wyrwał ostanie kartki książki. Może właśnie z
tego powodu na tak długo pozostaje w pamięci.
Powieść ta zdecydowanie jest warta polecenia wszystkim, którzy czytają i 
lubią chociaż trochę poczuć dreszczyk.
                                                                               Natalia Bartkowicz

.

                     Brandon Mull, BAŚNIOBÓR 

     Kraina magicznych postaci czeka na Ciebie w fantastycznej, wciągającej
książce Brandona Mulla.
  Kendra i Seth mają spędzić wakacje u dziadka. Nie są tym zachwyceni.
Dziadek wita ich całą serią zakazów i przestróg. Okazuje się jednak, że ten
dziwny staruszek pełni bardzo ważną funkcję - jest strażnikiem niezwykłej
krainy, Baśnioboru.
  Przez wieki Baśniobór był schronieniem czarodziejskich istot, żyjących
według pradawnych reguł. Do dziś zamieszkują go w zgodzie zachłanne
trolle, figlarne satyry, zgryźliwe czarownice, psotne chochliki i zazdrosne
wróżki. Dzieci wcale nie zamierzają słuchać dziadka, który zabrania im
zbliżać się do lasu. Nie wiedzą, że łamiąc zakaz, uwolnią siły zła, którym
będzie trzeba stawić czoło. By uratować rodzinę, Baśniobór, a może nawet
cały świat, Kendrze przyjdzie uczynić to, czego zawsze obawiała się
najbardziej...

  Jeśli dołączysz do Kendry i Setha, wiedz, że to dopiero początek ich
przygód! Szukaj kolejnych tomów z cyklu "Baśniobór". Przygody w
Baśnioborze oczarują zarówno dzieci, jak i dorosłych. Wystarczy tylko
usiąść w fotelu, wziąć książkę do ręki i zanurzyć się w świecie wyobraźni…

.


