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 100 lat wolności

   Taki Jubileusz zdarza się raz w życiu. Takie święto należało uczcić jak
najpiękniej. 9 XI 2018 r. obchodziliśmy 100. rocznicę odzyskania
Niepodległości. O symbolicznej godzinie 11.11 włączyliśmy się do akcji
"Rekord dla Niepodległej", śpiewając cztery zwrotki hymnu państwowego.
Następnie obejrzeliśmy krótką część artystyczną przedstawiającą
przebudzenie Polski pięknie odtańczone przez baletnice z klasy II. Wielką
radość wzbudził ogromny tort dla Niepodległej, którym zostali poczęstowani
wszyscy uczestnicy uroczystości.
    Po słodkim poczęstunku udaliśmy się do szatni, ponieważ dalsza część
uroczystości odbywała się na dworze, przed budynkiem szkoły. Każdy z
uczestników przed wyjściem otrzymywał biały lub czerwony balon.Pod
Dębem Niepodległości zakopaliśmy kapsułę czasu z przesłaniem dla
następnych pokoleń oraz przedmiotami codziennego użytku: monetą
jednozłotową i długopisami. Znalazła się tam też nasza gazeta „Głos
Ostrowa”, naklejka z logo Dnia Papieskiego, pocztówka z Ostrowa oraz listy
z podpisami wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Tutaj
zostały odczytane fragmenty przesłania do potomnych napisane przez
uczniów klasy Vb - Julię Wołowicz i Marcina Matyjaszczyka. 
  Na zakończenie udaliśmy się do parku miejskiego, gdzie nastąpiła finałowa
część Jubileuszu: wypuściliśmy do nieba biało-czerwone balony z helem.
Była to superatrakcja dla wszystkich uczestników.
To był niezapomniany dzień. Długo będziemy go pamiętać:) 
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Dla Niepodległej...

Wszyscy zakopujemy kapsułę czasu!

Zamieszczone tu wiersze zostały napisane na ogólnopolski konkurs "A
myśmy wciąż do Niepodległej szli". 

Moja Ojczyzna Niepokonana

Trzej zaborcy jak trzy drapieżne ptaki naszą polską ziemię podzielili,
lecz naszej wiary i ducha walki nigdy nie zniszczyli.
Ponad sto lat w niewoli nasi przodkowie żyli,
potajemnie swoje dzieci języka uczyli.
Marzyli o wolnym kraju, na mapie zaznaczonym,
między morzem a górami położonym.
Często do modlitwy wspólnie klękali i o wolność pokornie błagali.
Jestem dumny z Ciebie Polsko,
bo podnosiłaś się i walczyłaś!
Ataki różnych wrogów dzielnie odpierałaś.
Rozrywali Cię i okradali- Ty się nie poddawałaś!
Podziwiam tych wszystkich skromnych bohaterów
powstańców, legionistów, żołnierzy wyklętych, kosynierów.
Za to, że do wolności zawsze dążyli
i polskości zniszczyć nie pozwolili.
Dzięki nim mieszkam dziś w wolnym i pięknym kraju.
Chcę być strażnikiem polskiej kultury i obyczajów.

                                                Marcin Daszczyk kl. V b

Mamy 100 lat niepodległości  

Mamy 100 lat niepodległości.
Z tego powodu na uroczystościach jest pełno gości.
Wszyscy się radują i wolność świętują,
wiersze o Polsce piszą i recytują.
O tę wolność przez lata walczyły pokolenia.
Był to czas walki i poświęcenia.
Prusy, Austria i Rosja sięgnęły po polskie ziemie,
zabierając nam kraj, który cenię.
Znaleźli się jednak patrioci
próbujący naprawić to, co wróg sknocił.
Kościuszko ogłosił insurekcję,
dając nam patriotyczną lekcję.
Niestety, nie było tak bajecznie
- straciliśmy ojczyznę ostatecznie.
Potem Piłsudski dawał Polakom nadzieję.
Walczyli, nie mając kraju na mapach świata.
Prześladowani, wycieńczeni, głodni, zmarznięci,
mówili po polsku, wierząc w lepszy los.
Przyjmowali każdy cios, śpiewając, że idą na stos.
Oddali Polsce to, co najcenniejsze - swoje życie.
Nie zapominajcie tego, co dla nas zrobili,
bo oni patriotyzmu nas nauczyli.
                   
                                     Marcin Matyjaszczyk  kl. V b
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Myśmy wciąż do wolności szli……

Polsko moja ukochana,
okrutnym zaborcom ze szponów wyrwana.
Polakami chcemy być!
W wolnym i niepodległym kraju żyć.

Przez 123 lata ciężkiej Rodaków doli,
upokarzania, strachu i niewoli.
Kiedy polską mowę rosyjska i  niemiecka  zastępowała,
tęsknota za niepodległością naród do walki zagrzewała.

Wielki hołd naszym przodkom dziś składamy,
że za Niepodległą Polskę życie oddawali. 
Ojczyznę naszą całym sercem kochamy,
już nigdy obcym krajom jej nie oddamy.

Bo wolność to polski dom,
bo wolność to ojczysta mowa,
bo wolność to polska szkoła,
bo o wolność nasz naród woła.

Oliwia  Szczepańska kl. V b
   

 Polska zawsze niepodległa

Tak się składa, że co roku 
obchodzimy najważniejsze dla Polski święto –
ale jakie?

Rzecz prosta, że to Dzień Niepodległości!
Po 123 latach staraniach Polaków o niepodległy kraj
odzyskali go 100 lat temu!

Nasi dziadkowie żyli dla Ojczyzny,
walczyli, aby wznosić przyszłej Polski mur.
Dzisiaj możemy jedynie podziękować
za wszystko.

Cieszmy się wolnością
w naszym pięknym, niepodległym kraju - Polsce.
Oby nas już nigdy zły los nie podzielił.

 Gabriel Kozicki kl. V b

Droga do niepodległej Polski

Zakuli Cię w kajdany i pęta niewoli,
rozgrabiali Cię trzy razy i bardzo powoli.
Próbowałaś stawiać opór i dzielnie się bronić,
lecz powstanie kościuszkowskie się fiaskiem skończyło
i to nas już zupełnie w rozpaczy pogrążyło.
Wymazywali Cię stopniowo z mapy świata,
aż w 1795 r. zniknęłaś całkowicie na 123 lata.
Mając nadzieję na losów odwrócenie i Twoje "ożywienie"
Legiony Polskie tworzono
i o niepodległość walczono.
Potem zryw listopadowy zaplanowano,
lecz się niestety znowu poddano.
Porażką się jednak nie zniechęciłaś
i kolejną próbę odzyskania niepodległości podjęłaś.
Najpierw Wiosna Ludów,
potem powstanie styczniowe przeciwko wrogom wymierzone,
niestety, znów klęską zakończone.
W 1914 r. mocno się postarałaś –
w pierwszej wojnie światowej
trzech zaborców pokonałaś i swoje ziemie odzyskałaś.
11 listopada 1918 wyrył ślad w naszych sercach już na zawsze,
odzyskanie niepodległości datując.
Dzisiaj jej setną rocznicę świętując - dziękujemy!
Taką wolną Polską pozostać już na zawsze chcemy!

Julia Wołowicz kl. V b

Myśmy wciąż do Niepodległej szli 

Polska na biało-czerwono lśni,
bo do Niej wierni żołnierze szli.
Zmęczeni niewolą, zaborczym złem,
tak wywalczyli spokojny sen.
Wielki Marszałek Józef Piłsudski
zapewniał dorosłych, dzieci i wnuki:
„Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy.”
Przebrzmiały słowa o naszej Ojczyźnie,
bo były znaczone we krwi i bliźnie.
Obca przemoc nas nie straszy,
zwyciężymy dla dzieci naszych!
Droga do Niepodległości łatwa nie była,
łzy płynęły niejednemu, nadzieja koiła.
Przywędrował lud wygnany,
zagoiły się smutki i rozległe rany.
Po ponad stu latach zwątpienia i cierpienia,
doczekaliśmy wreszcie chwili ukojenia.
Nad miastem i wsią błyszczy słońce,
w tym kraju wolnym jest życie kwitnące.
Wielki nasz Polak Jan Paweł II
na niebie wolnym krzyżem znaczy smugi.
W oczach mamy błękit przejrzysty.
To jest Polska, to nasz dom ojczysty.

Daria Bliźniuk kl. V a
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kartka Justyny Brzozowskiej
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Festiwal Piosenki Żołnierskiej 
i Patriotycznej

NAGRODY W KONKURSIE
PLASTYCZNO -FOTOGRAFICZNYM

14 listopada uczestniczyliśmy w XV Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i
Patriotycznej, który corocznie odbywa się w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Brzostówce. Naszą szkołę reprezentowały: Karolina Markiewicz -
uczennica klasy VII oraz Dominika Sawuła - uczennica klasy I. Tegoroczny
festiwal był wyjątkowy z uwagi na niepowtarzalną datę - 100 rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym organizatorzy
postanowili, że wszyscy występujący zostaną zwycięzcami. Każdy z
uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek              w formie
książki.

Dominika :)
Karolina :)

  8 listopada podczas uroczystej gali w sali rycerskiej pałacu Sanguszków
(siedziba Starostwa Powiatowego) wręczono nagrody w XV Powiatowym
Konkursie Plastyczno-Fotograficznym "Pokażę Ci, gdzie mieszkam". Miło
nam poinformować, że  w kategorii klas VII -VIII  i gimnazjum nagrody
zdobyli uczniowie naszej szkoły: Nikodem Frelich (III a gim.) oraz Amelia
Ulatowska (III c gim.) , zaś Amelia Kolek (III a gim.) uzyskała wyróżnienie.
  Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości organizator -
PMDK  w Lubartowie - zaproponował uczestnikom wyjątkowe zadanie. W
części plastycznej konkursu młodzi artyści mieli stworzyć kopię lub pracę
inspirowaną polskim malarstwem.  W części fotograficznej tematem prac
miały być miejsca i krajobraz najbliższej okolicy.  Do konkursu przystąpiło
aż 323 uczestników, więc konkurencja była ogromna.
  Nikodem Frelich stworzył autoportret inspirowany  "Portretem Tytusa
Czyżewskiego" autorstwa Leona Chwistka, Amelia Kolek - rysunek na
podstawie obrazu Zdzisława Beksińskiego: "Nawka w drodze, ze zmarłym w
siodle". Amelia Ulatowska zaprezentowała cykl zdjęć przedstawiających
brzozową aleję, torfowisko i leśną polanę  w Kolechowicach.
Gratulujemy sukcesu!

Praca Amelii Kolek
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Wolontariusze Caritas szkolili się 
w Parczewie

MAGDA WYRÓŻNIONA 
W KONKURSIE RECYTATORSKIM

Zdęcia Amelii Ulatowskiej

21 listopada 2018 roku w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola
Sanguszki w Lubartowie, czyli popularnym "Liceum na Chopina" odbył się X
Jubileuszowy Konkurs Recytatorski im. Zbigniewa Herberta pod hasłem: ”To
nie jest prawda, co wykrzykują afisze!”
Trudna i wymagająca erudycji oraz dużej wrażliwości poezja Zbigniewa
Herberta okazała się bliska współczesnej młodzieży, ponieważ na konkurs
zgłosiło się aż 46 recytatorów z 12 szkół powiatu lubartowskiego i 1 z
powiatu lubelskiego. Poziom prezentowany przez recytatorów był bardzo
wysoki, dlatego też jury przyznało 8 nagród i 7 wyróżnień.
Miło nam poinformować, że w gronie wyróżnionych znalazła się też
reprezentantka naszej szkoły - uczennica klasy III a gimnazjalnej -
Magdalena Socha, która recytowała wiersz "Głos wewnętrzny". Gratulujemy!

W dniu 20.11.2018r. w Liceum nr. 1 im. Mikołaja Kopernika w Parczewie
odbyło się spotkanie wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas diecezji
siedleckiej. Z naszego koła w delegację wyruszyło siedem wolontariuszek,
które nas reprezentowały,biorąc udział w różnych grach, zabawach i robieniu
plakatów. Oprócz naszego Koła udział wzięło również Szkolne Koło Caritas
nr 87 z Sosnowicy oraz gospodarze, Szkolne Koło Caritas nr 44 z
Parczewa.  Szkolenie poprowadziła przesympatyczna pani Monika
Rybaczewska.
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ZWIERZAKI-SŁODZIAKI  Ciekawa książka 
Carrie Stephen King

  Moja kotka nazywa się Koronka, ponieważ ma taką rudą koronkę na
głowie. Ma złamaną łapę, gdyż zaatakował ją pies.
  Koty najlepiej karmić co 3 lub 4 godziny. Polecana przeze mnie karma to
sucha. Jeśli Wasz pupil skręci sobie kość, od razu udajcie się do
weterynarza. On powie Wam, co macie robić dalej. Mój kotek ma
zabandażowana łapkę . Teraz nie można wypuszczać go samowolnie na
zewnątrz, tylko musicie z nim wyjść razem.
  Jeśli chcecie, aby Wasz mały pupilek więcej się do was przytulał, to
musicie go głaskać. Kotkowi będzie najlepiej, gdy kupicie mu legowisko. 
Jest dostępne w prawie każdym sklepie.

Wiktoria Matyjaszczyk

Koty uwielbiaja się przytulać

Carrie White  nigdy nie była jak jej rówieśnicy. W szkole zawsze trzymała się
na uboczu, z nikim nie nawiązywała żadnych relacji i z nią też nikt nie
rozmawiał, a wręcz przeciwnie, stanowiła obiekt szkolnych żartów. Dlatego
jest bardzo zdziwiona, gdy jeden z chłopaków zaprasza ją na szkolny bal.
Jej matce- fanatyczce religijnej, która próbuje ochronić swoją córkę od
najmniejszego grzechu- oczywiści ten pomysł się nie podoba. Carrie jednak
pierwszy raz w swoim życiu buntuje się i idzie na bal z chłopakiem. Tam
pada ofiarą okrutnego żartu. Na nieszczęście innych Carrie jest telekinetką o
ogromnej mocy. Na sali rozpętuje piekło, z którego mało kto wyjdzie cało.
„Carrie” to debiut Kinga, który doczekał się ekranizacji. W rolę głównej
bohaterki wcieliła się Chloe Grace Moretz, natomiast jej matkę zagrała
Julianne Moore.
Moim zdaniem film nie odzwierciedla nawet w połowie książki. Jeśli ktoś
zechciałby zapoznać się z historią tej nastolatki, to polecam zaopatrzyć się
w książkę i chwilę wolego czasu, gdyż naprawdę nie jest ona długa. Jest
idealna na długie zimowe wieczory, delikatnie mrozi krew w żyłach i
pozostawia po sobie dreszczyk emocji. Chociaż główną bohaterką jest
nastolatka, to książka nie jest skierowana tylko do młodzieży i według mnie
trafi również do starszych grup wiekowych. Z całego serca polecam tę
książkę wszystkim, którzy mają ochotę oderwać się od codziennego życia i
wejść ten mroczny świat.

Natalia Bartkowicz
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