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26 maja 2018 r. odbyła się w naszej szkole niezwykła uroczystość -
Majówka Pokoleń. Zgodnie z nazwą, wzięło w niej udział szerokie grono
uczestników: od najstarszych absolwentów szkoły, emerytowanych
nauczycieli, poprzez przedstawicieli miejscowych władz i instytucji po
najmłodszych uczniów i dzieci, które dopiero za kilka lat rozpoczną swą
edukację. W ten piękny dzień majowy składaliśmy podziękowania mamom -
za ich trud, cieszyliśmy się możliwością bycia razem - tu i teraz,
możliwością rozmowy i wspólnej zabawy. Nie byłoby to możliwe bez
determinacji minionych pokoleń, które starały się o odzyskanie niepodległej
Ojczyzny. Dlatego to właśnie im poświęcona była pierwsza część naszego
spotkania.
  Po oficjalnym powitaniu Gości przez panią dyrektor Katarzynę Równiak
oraz wicedyrektora - pana Jerzego Marzędę obejrzeliśmy część artystyczną
nawiązującą do przesłania imprezy.
  Następnie wszyscy udali się na plac przy szkole, gdzie w hołdzie naszym
przodkom oraz dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości
zasadziliśmy Dąb Niepodległości. Dąb został posadzony wspólnymi siłami
różnych pokoleń: przedstawicieli miejscowych władz, absolwentów,
emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły, obecnych rodziców i
uczniów. A wszystko to odbywało się pod czujnym okiem przedstawiciela
Lasów Państwowych. O stworzenie podniosłej atmosfery postarała się
Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej, uświetniająca ceremonię. Na
zakończenie odsłonięta została pamiątkowa tablica, poświęcona przez ks.
proboszcza Jana Orłowskiego. Wartę honorową trzymali uczniowie należący
do OTK "Wataha".
  Głos zabrali m.in. burmistrz Ostrowa Lubelskiego - pan Józef Gruszczyk,
byli dyrektorzy szkoły: pan Zygmunt Smyk oraz pan Krzysztof Iwanek,
emerytowana nauczycielka - pani Elżbieta Domańska. Nutka nostalgii
towarzyszyła ich wspomnieniom o pierwszych latach pracy w szkole. W
imieniu absolwentów przemawiała pani Jolanta Białkowska, dziękując swym
nauczycielom za ukształtowanie charakteru i osobowości. Piękne i
wzruszające słowa wywołały łezkę w oku wychowawców. Jeszcze tylko
wspólne zdjęcia, pamiątkowy wpis do kroniki szkolnej i Szanowni Goście
mogli udać się na obiad i pogawędkę w szkole, zaś uczniowie i rodzice - na
piknik przy boisku szkolnym.
  Odbywał się tam POKAZ TALENTÓW. Prezentowano najróżniejsze
zdolności: od gry na instrumentach, śpiewu i tańca (także z hula-hop) po
recytację oraz tak oryginalne umiejętności jak: parodiowanie, malarstwo, czy
też wyrób rękodzieła - glicerynowych mydełek. Jednocześnie można było
wyszaleć się na tzw. "dmuchańcach" (szczególną popularnością cieszył się
narowisty byk) oraz wzmocnić nadwątlone siły kiełbaską z grilla, bigosem,
pączkiem i lodami, o co zatroszczyli się zawsze gotowi do pomocy Rodzice.
  Była to niezwykła impreza. Cieszymy się, że przybyli na nią absolwenci
szkoły, niektórzy z bardzo daleka, jak pan Stanisław Wolski, mieszkający
obecnie w Świdwinie, który ukończył naszą szkołę w latach 60-tych. Mimo
dużej odległości, jaka nas dzieli,wciąż jest zainteresowany losami dawnej
"podstawówki",śledzi na bieżąco stronę internetową, dzieli się na niej swymi
refleksjami, za co dziękujemy :)
 

Nasi artyści

Dzień Matki - alegoria Matki Ziemi

Sadzenie Dębu Niepodległości

Pokaz Talentów

    MAJÓWKA POKOLEŃ                  
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                                                                                                                                                              Nauka jest jak niezmierne morze -
                                                                                                                                                               im więcej jej pijesz,
                                                                                                                                                              tym bardziej jesteś spragniony.
                                                                                                                                                        Życie bez wielkiego czynu jest nędzą i głupstwem.
                                                                                                                                                                                                       ( S. Żeromski)
  Każdy jubileusz skłania do odbycia podróży w czasie, dokonania retrospekcji, konfrontacji młodzieńczych marzeń z rzeczywistością, przywołuje
wspomnienia, wywołuje przeszłość. Świadomość upływającego czasu każdego napawa lękiem przed czymś bezpowrotnie utraconym, obawą, że w
odmęcie czasu zgubimy coś bardzo ważnego lub w porę nie odnajdziemy tego, co bezcenne, a co nie zawsze stanie się przeszłością.
  Szkoła to magiczne miejsce, gdzie czas traci swoją władzę, bo niezależnie od tego, jaki jest rok - tu codziennie słychać dźwięk dzwonka wzywającego na
lekcje - i między nim a chwilą obecną jest cała przeszłość, którą każdy nosi w sobie.
  To magiczne miejsce -  w ciągu stu lat czas je zmieniał, nadając mu kształt zgodny z jego duchem: piece kaflowe, ławki z kałamarzem i atramentem,
liczydło i tablicę z kredą zastąpiły kaloryfery, komputery, rzutniki multimedialne i telewizory, a podręczniki- Internet.
Jednego tylko czas nie zmienił - magii tego miejsca, którego próg przekraczając, na powrót ma się znowu 7-14 lat. Wystarczy usiąść w ławce, spojrzeć na
tablicę, sięgnąć myślami wstecz i odnajdujemy w mroku czasu zapomniane twarze, dawne przyjaźnie, zdarzenia...
  Moja edukacja rozpoczęła się w 1952 roku w Szkole Podstawowej w Babiance, następnie w Jamach do roku 1956, w tzw. klasach łączonych I-II, III-IV,
gdyż był tylko jeden nauczyciel i uczył wszystkich przedmiotów. W Jamach lekcje odbywały się w prywatnym domu drewnianym pana Bliźniuka, w którym
on również mieszkał z rodziną.
  Pierwszymi moimi nauczycielkami w klasie I-IV były: pani Maria Kowalik mieszkająca w Babiance i pani Zofia Paluszkiewicz - bardzo młoda,
prawdopodobnie skierowana do pracy przez państwo. To one uczyły mnie pisania, czytania z elementarza Falskiego, dodawania i odejmowania, tabliczki
mnożenia, historii, geografii.
  Z tego okresu podaję zapamiętane nazwiska koleżanek i kolegów: Jadzia Kowalik, Irenka Chomicz, Lodzia Greguła, Hela Meluch, Aleksander Kunaszyk,
Stanisław Łoziński.
  W roku szkolnym 1956/57 wszyscy przeszliśmy do dalszej edukacji w klasach V-VII w Ostrowie Lubelskim. Odcinek 5-kilometrowej drogi polnej (szosy i
autobusów nie było) pomiędzy Babianką a szkołą w Ostrowie Lubelskim pokonywaliśmy pieszo lub rowerem, jeżeli w domu był rower - bez względu na
pogodę (słońce, deszcz, śnieg, mróz, zawieja śnieżna).
Na pewno, jak każdy, przekraczając progi nowej szkoły w Ostrowie Lubelskim miałem tremę, jak mnie przyjmą, czy wiedza nabyta w szkole wiejskiej jest
wystarczająca i czy poradzę sobie w nowym środowisku. Jednak dzięki staraniom całego zespołu pedagogicznego, a zwłaszcza kierownika szkoły, pani
Marii Roman - nauczycielki języka polskiego, moje obawy okazały się nieuzasadnione. nabytą wiedzą nie odbiegałem od wiedzy kolegów  i koleżanek ze
szkoły w Ostrowie Lubelskim i szybko zaaklimatyzowałem się w nowym środowisku.
  Z okresu pobytu w szkole w Ostrowie Lubelskim  zapamiętałem nazwiska nowych kolegów: Jurek Prokopowicz, Piotr Goluch, Bronek Domagało, Zenon
Zatorski, Kowalczyk, Wiśniewski z Bójek oraz imiona nowych koleżanek: Jadzia, Wanda.
  Z grona pedagogicznego, oprócz wymienionej juz pani Roman, utkwił mi w pamięci pan Stanisław Kuszyk - nauczyciel matematyki oraz historii
dojeżdżający do szkoły rowerem z Jedlanki. Nazwiska pozostałych nauczycieli umknęły z mojej pamięci. To dzięki takim nauczycielom jak pani Maria
Kowalik, pani Zofia Paluszkiewicz, pani Roman, pan Stanisław Kuszyk, jak również pozostałym członkom grona pedagogicznego ze szkoły w Ostrowie
Lubelskim podjąłem dalszą naukę w szkole zawodowej w Gdyni i w Gdańsku Wrzeszczu  o kierunku elektromechanik, a w późniejszym terminie, już
pracując - w Technikum w Szczecinie.
  Praca, podjęta zgodnie z wyuczonym zawodem, najpierw w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni -Oksywiu, następnie w Stoczni Szczecińskiej w
bezpośredniej produkcji z przerwą na służbę wojskową, a od 1976 roku w biurze projektowo-konstrukcyjnym Stoczni Szczecińskiej na stanowisku
projektanta statków, gdzie pracowałem do dnia przejścia na emeryturę, dawała mi wiele satysfakcji.
  

Moje wspomnienia z okresu pobierania nauki w Szkole Podstawowej    
w latach 1952 - 1959

 Majówka Pokoleń była niezwykłą imprezą jednoczącą najstarszych i najmłodszych uczniów szkoły w Ostrowie Lubelskim.
Niestety, nie wszyscy absolwenci mogli wziąć udział w tym wydarzeniu. Przeszkodą był często stan zdrowia lub inne obowiązki.
Przed uroczystością szkoła otrzymała wzruszające wspomnienia i piękne życzenia od Pana Józefa Jabłońskiego ze Szczecina.
Chcemy je tu przedstawić, by wszyscy mogli się przekonać, jak pięknie, z sentymentem można mówić o swojej szkole,która -
cóż tu ukrywać- w dawnych czasach była przecież biedna i surowa.
Dziś,mimo że mamy wiele ułatwień,żyje nam się lżej (co przekłada się także na szkołę) - głównie narzekamy(: 
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Jestem niezmiernie dumny i szczęśliwy, że jako młody, 14-letni chłopak z małej lubelskiej wsi zaliczanej do Polski B, odważyłem się wyjechać w nieznane,
zdobyłem zawód, pracowałem w dużej firmie znanej nie tylko w Europie, ale na świecie. W zespołach powoływanych przez szefa Biura Konstrukcyjnego
uczestniczyłem w projektowaniu statków typu:
·  kontenerowce dla armatorów z Anglii i Niemiec Zachodnich,
·  Ropax dla armatora z Australii,
·  promy pasażersko-samochodowe dla armatora z byłego ZSRR, Indii, Włoch,
 chemikaliowce dla armatorów z Norwegii.
Brałem pełną odpowiedzialność za projekty, zaczynając od projektu technicznego, poprzez projekt roboczy, nadzór nad budową statku prototypowego, próby
morskie, aż do zdania statku dla armatora z dokumentacją wykonaną przeze mnie i kolegów z pracowni biura, którzy wykonywali dokumentację pod moim
nadzorem.
  Dlatego też, w imieniu własnym, wyrażam głębokie podziękowania wszystkim nauczycielom, nie tylko tym,  którzy prowadzili mnie przez 7 lat szkoły
podstawowej, którzy byli dla mnie bardzo ważni, ale - wszystkim. Dziękuję za przekazywaną wiedzę, poświęcenie i nieopisaną wyrozumiałość. To dzięki
nauczycielom szkoły podstawowej jestem tym, kim jestem, jestem tam, gdzie jestem. A to, co otrzymałem w tamtym okresie, cały czas owocuje w moim
życiu.
  Dzisiaj jestem na emeryturze. Mam w tej chwili 73 lata, mam wspaniałą żonę, córkę, dwóch synów, pięcioro wnuków. Wszyscy rozjechali się po świecie,
ale wraz z żoną co roku ich odwiedzamy.
  Ze wzruszeniem wspominam chwile spędzone w Szkole, która była mi jak matka: karmiła mądrością, poiła roztropnością i pocieszała. Nigdy nie zapomnę
tamtych lat, tamtych chwil. I zawsze, gdy wspominam tamten okres, zaczynam się uśmiechać, a nawet śmiać sam do siebie.

Józef Jabłoński

Jedno z najstarszych zdjęć w kronice szkoły Zdjęcie z 1932 r.

Grono pedagogiczne
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Jarmark Zygmuntowski - działo się!

Dnia 13 maja w Ostrowie Lubelskim w Parku Miejskim odbył się Jarmark
Zygmuntowski. Gościliśmy delegację z Palombary Sabiny (Włochy). Władze
naszego miasta nawiązały współpracę z włoską gminą w dziedzinach:
turystyki, kultury, sztuki i ochrony zabytków, oświaty i zachowania,
administracji, itp. Odbyły się pokazy rycerskie. Mogliśmy zobaczyć również
prezentację karate. Na scenie widzieliśmy starszych, jak i młodszych
mieszkańców naszej gminy, którzy prezentowali nam swoje talenty.
Gwiazdą wieczoru był Stefano Terrazzino, który zaśpiewał oraz zatańczył ze
swoją partnerką – Janją Lesar. Ten występ wywołał w nas wiele
pozytywnych emocji. ;) ;) 

 Aleksandra Jesionek

Nasi reprezentanci -klasa I
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Zielone wzgórza nad Soliną...

W dniach 14-16 maja 2018 roku pełni sił i żądni wrażeń uczniowie z klas : IV
a, IV b, V i VI  z opiekunami ( panią Beatą Czapską, panią Ewą Dziadko,
panią Edytą Walkiewicz oraz z panem Jackiem Maleszykiem) wybrali się na
wycieczkę szkolną w Bieszczady.
Z Ostrowa wyjechaliśmy bardzo wcześnie rano, o godzinie 5,00. Na miejsce
dotarliśmy około godziny 11,00 i szlakiem żółtym weszliśmy na Połoninę
Wetlińską (1228 m n. p. m.). W Schronisku „Chatka Puchatka” odpoczęliśmy
trochę, podziwiając niezwykły krajobraz i zeszliśmy szlakiem czerwonym do
Berehów Górnych ( około 1,5 godziny).
Po krótkim odpoczynku udaliśmy się do Polańczyka, do Ośrodka
Wypoczynkowego „Jawor”. Tam zostały przydzielone nam pokoje
dwuosobowe. O godzinie 18,30 zjedliśmy pyszną obiadokolację i pełni
wrażeń odpoczywaliśmy w  pokojach.
Drugiego dnia wycieczki naszym celem była Zapora Solińska. To
największa budowla hydrotechniczna w Polsce o długości 664 metrów. 
Wszyscy byliśmy pod ogromnym wrażeniem. Mieliśmy trochę czasu, aby
kupić pamiątki dla naszych bliskich. Pogoda zaczęła się psuć, jak to w
górach bywa. Autokar zawiózł nas do Stępiny, gdzie znajduje się Bunkier
Hitlera. To żelbetowy wąż o długości prawie czterech boisk piłkarskich. Jest
wysoki na 3 piętra. Adolf Hitler podejmował tu przywódcę faszystowskich
Włoch- Benitto Mussoliniego. Gigantyczna budowla do dziś skrywa swoje
tajemnice.
Trzeciego dnia niestety padało, padało i padało. Pierwszym punktem
zwiedzania był Zamek w Krasiczynie, jeden z najpiękniejszych pomników
polskiego renesansu. Wraz z przewodnikiem obejrzeliśmy przepiękną bryłę
zamku z czterema wieżami, następnie kryptę, kaplicę i kilka  pomieszczeń 
zamkowych. Kolejny etap zwiedzania to  Muzeum Dzwonów i Fajek w
Przemyślu oraz późnobarokowa wieża Zegarowa.
Ostatni etap wycieczki to podbój Twierdzy Przemyśl, czyli zespół obiektów
obronnych miasta.
A deszcz wciąż padał i padał. Nasze potrzeby kulturalne zostały już
zaspokojone. Czegoś nam brakowało, dlatego wszyscy udaliśmy się do
restauracji Mc Donald. I to był strzał w dziesiątkę!
Piękne krajobrazy sprawiły, że wycieczka była udana, a zielone wzgórza
nad Soliną (jak śpiewał Wojciech Gąssowski) na długo pozostaną w pamięci
wszystkich uczestników wycieczki.
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 Wycieczka 
Wrocław - Praga - Adrszpach

W dniach 28-30 maja klasy siódme, drugie i trzecie gimnazjalne
uczestniczyły w trzydniowej wycieczce szkolnej. Pierwszego dnia
zwiedzaliśmy Wrocław – Panoramę Racławicką, Stare Miasto i Ostrów
Tumski. Drugi dzień to piękna Praga – Stare Miasto: Hradczany, Most
Karola, Ratusz, Złota Uliczka, Rynek Staromiejski, Wieża Prochowa.
Trzeciego dnia spacer wzdłuż malowniczych formacji skalnych w
czeskim skalnym mieście – Adrszpach. Piękny Wrocław, urokliwa Praga
i wspaniałe rzeźby skalne w piaskowcach sprawiły, że uczniowie wrócili
bardzo zadowoleni z wyjazdu. Opiekę sprawowali: A. Trubalska, D.
Kozłowska, A. Mutwicka i J. Góźdź.

A oto relacja jednej z uczestniczek wycieczki:

Niedawno miała miejsce 3-dniowa wycieczka (28-30.05.2018), która
obejmowała Wrocław, Pragę i Adrszpach. Wyjechaliśmy o godzinie 100 w
nocy. Teoretycznie, wszyscy od razu powinni usnąć, lecz rozmowy można
było słyszeć jeszcze o drugiej! Pamiętam, że udało nam się dotrzeć do
Wrocławia trochę wcześniej, niż było to zaplanowane.
Pierwszą rzeczą, jaką zrobiliśmy, było zwiedzanie Panoramy Racławickiej.
Jest to olej na płótnie, przedstawiający zwycięstwo armii polskiej w bitwie
pod Racławicami. Wyglądało to wspaniale oraz bardzo realistycznie.
Zwiedzaliśmy również Stare Miasto wraz z przewodnikiem. Ostrów Tumski
jest najstarszą, zabytkową częścią Wrocławia. Następnie udaliśmy się do
pensjonatu, który nosił nazwę "Skałka". Chociaż w środku nie było najlepiej,
to przepiękne widoki wszystko rekompensowały. Myślę, że wszyscy miło
spędzili wieczór, niestety na drugi dzień musieliśmy wstać dość rano, co nie
dla wszystkich było łatwe.
Wyjechaliśmy o godzinie 700, jechaliśmy około trzech godzin, dlatego
mogliśmy wyspać się w autobusie. Zwiedzaliśmy między innymi Stare
Miasto: Hradczany oraz dzielnicę żydowską Josefov. Przede wszystkim
zapamiętałam Katedrę św. Wita, która wygląda fenomenalnie, zarówno na
zewnątrz, jak i w środku. Po udanym dniu zakwaterowaliśmy się w bardzo
ładnym hotelu. Wieczorem, razem z opiekunami, udaliśmy się do galerii,
gdzie mogliśmy kupić różne smakołyki niedostępne w Polsce. Rano byłam
bardzo zmęczona, ale również podekscytowana ostatnim dniem wycieczki.
Udaliśmy się do Ardszparskiego Skalnego miasta, gdzie mogliśmy
podziwiać niesamowity krajobraz magicznych gór. Nie mam dobrze
rozwiniętej sprawności fizycznej, dlatego przejście 3 kilometrów było dla
mnie nie lada wyzwaniem, choć byłam przekonana, że udało mi się pokonać
ich jedenaście. Następnie udaliśmy się na obiad do miejsca naszego noclegu
we Wrocławiu.
To był właśnie koniec naszej wycieczki, wyruszyliśmy w długą drogę
powrotną do Ostrowa, wróciliśmy późno w nocy. Następnego dnia byłam
bardzo zmęczona, ale nie żałowałam, że postanowiłam jechać.

Wiktoria Kowalczuk
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Modlitwa, integracja i dobra zabawa – tak w skrócie przebiegał III Diecezjalny
Zjazd Szkolnych Kół Caritas, który odbył się 29 maja 2018 r. w Sanktuarium
Męczenników Podlaskich w Pratulinie. Pojawiło się na nim prawie tysiąc
osób! Imprezę honorowym patronatem objął bp Kazimierz Gurda. Nasze
Koło Caritas reprezentowało ok. 45 osób wraz z panią dyrektor Katarzyną
Równiak oraz opiekunami - panią Bożeną Majewską i panem Andrzejem
Gruszczykiem. Uczestnicy mieli okazję do udziału w grze terenowej "200 lat
diecezji, 100 lat niepodległości" i innych zabawach. Podczas zjazdu pojawił
się też bus Mobilnej Ambasady Niepodległości, który przewozi obraz Matki
Bożej Współczującej, podarowany Polakom przez mieszkańców
zniszczonego wojną Aleppo w Syrii, do których trafia pomoc w ramach
programu „Rodzina Rodzinie”, i zdjęcia z tamtego rejonu. Bus odwiedza 100
miejscowości na terenie Polski z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości
– jest to inicjatywa Caritas Polska, która promuje działania Caritas i
popularyzuje wartości patriotyczne. Przyjemnej atmosferze dopisywała
słoneczna pogoda, więc wróciliśmy zadowoleni, pełni wrażeń i zapału do
działania.

 Czy dbasz o swoje środowisko?   
Segregujesz śmieci?

    29 maja gościliśmy w szkole pracownika Związku Komunalnego Gmin
Ziemi Lubartowskiej - panią Aleksandrę Włoch, która przeprowadziła
warsztaty poświęcone selektywnej zbiórce odpadów. Uczniowie poznali
zasady, które przyczyniają się do ograniczenia produkcji odpadów, np.
zasadę 3U: Unikaj kupowania zbędnych rzeczy, Użyj powtórnie, Utylizuj.      
    Dowiedzieli się, że w Lubartowie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz Punkt Drugie Życie, do którego
przyjmowane są bezpłatnie przedmioty nieuszkodzone, czyste, takie jak:
meble, sprawny sprzęt elektroniczny, rowery. Nie zabrakło również
ciekawostek oraz przykładów ponownego wykorzystania odpadów, np.
butelek z tworzywa sztucznego czy palet. 
   Po części teoretycznej przyszedł czas na ćwiczenia praktyczne.
Uczniowie mieli okazję nauczyć się praktycznie segregować odpady do
specjalnych pojemników. Notesy, kubki, kredki i siatki na zakupy były
nagrodami za aktywność podczas zajęć oraz bezbłędne wykonanie zadań.

Wolontariusze SKC ponownie
spotkali się w Pratulinie
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A może chwila z poezją?

Oczekiwania 
 
Nie czekam, aż zaczną dzielić przez zero.
Bo po co komu matematyk z załamaniem nerwowym?
Nie czekam na wiosnę w październiku,
bo paranoją byłoby
zbieranie kasztanów w kwietniu.
Nie czekam na różę bez kolców.
Ona bez nich nie wykpi się śmierci.
Czekam,
czekałam
i będę czekać
na miłość wśród ludzi.
Bo miłość na wszystko jest lekiem.
Czekam,
aż powiedzą, że człowiek człowiekowi nie wilkiem,
tylko człowiekiem.

Toczymy 

Toczymy swe życie
nieustannie
zimą i latem
I nieważne
to czy my w tym życiu
dorobimy się filiżanki porannej kawy
Obojętnie
To czy my wybierzemy kota lub psa
Bez znaczenia
to czy my zamieszkamy w mieście albo na wsi
Nieistotne
to czy my na dobranoc będziemy czytać
baśnie czy dramaty
Najważniejsze
to czy my będziemy blisko siebie
Bo wszystko nieważne, gdy
człowiek z człowiekiem
to dwa różne światy.

                                Alicja Budzyńska, kl. III a gimnazjalna

    Znakomita książka dla dzieci i młodzieży, która trafiła na listę lektur
nadobowiązkowych. Niech Was to jednak nie zniechęca, gdyż nie ma w
sobie nic z nudnych grubych powieści, których nikt nie rozumie. Napisana
żywym, współczesnym,a więc zrozumiałym dla wszystkich językiem.
Dotyka realiów,które wszyscy znamy, opowiada o świecie, w jakim żyjemy. 
Jak wiele wybitnych książek kierowanych do młodszych czytelników,
powinni przeczytać ją także wszyscy dorośli. 
  Dwójka głównych bohaterów „Pajączka…” urzeka już od samego początku.
Uroczo różni, uroczo nieporadni… Śmieszą, dostarczają wzruszeń,
angażują emocje czytelnika. Ola nie cierpi szkoły. Najchętniej zapomniałaby
o jej istnieniu, wymazała z pamięci i dalej jeździła sobie na rowerze.
Nienawidzi także pająków, a jak się szybko okazuje, na tej liście niechęci
znajduje się także Łukasz, nowo poznany chłopak, który ma z nią chodzić
do klasy.
    Łukasz  to jej przeciwieństwo; cichy, spokojny, świetny uczeń, miłośnik
pajęczaków, wyobcowany i wyśmiewany przez kolegów, gdyż nie potrafi
jeździć na rowerze i słabo gra w piłkę. W ogóle słabo mu idzie                  na
lekcjach w-f. 
  Zmuszeni do wspólnego przebywania, szczerze i jednomyślnie się nie
znoszą. Miłość pojawia się sama, równie niespodziewanie jak wiele innych
spraw. Ale czy ma szansę wytrwać?
  Pajączek na rowerze to wzruszająca powieść. Wyciskająca łzy - bo czy
dało się w bardziej cudowny sposób rozwinąć tę historię? A przede
wszystkim przepięknie zakończona (musicie się sami o tym przekonać!) - 
epilog Pajączka na rowerze czytelnik rozpamiętuje jeszcze długo.  Pajączek
na rowerze uczy, by nie sądzić ludzi po pozorach, bo ci co z początku
wydawali się być wrogami, mogą na końcu stać się bratnią duszą.:)

Lektura dla nastolatków i dorosłych
"Pajączek na rowerze" Ewy Nowak


