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 Listopad miesiącem pamięci i Ojczyzny

          ZITAJTA!
    Mamy nowy tytuł

Pamiętajmy o tych, co odeszli

Mogiła żołnierza

W listopadzie obchodzimy Święto
Wszystkich Świętych.Tradycja obchodów
tego święta utrwaliła się w pierwszym
tysiącleciu chrześcijaństwa. Dzień
Wszystkich Świętych początkowo
przypadał  na 1 maja, a papież
Grzegorz III w 731 roku przeniósł
tę uroczystość na 1 listopada.  Tego
dnia znicze palimy nie tylko na grobach
bliskich, ale również na mogiłach
nieznanych  żołnierzy, pod pomnikami
i tablicami poświęconymi pamięci
poległych we wszystkich wojnach, przy
których  często wystawiane są warty
honorowe.                        IGA Nalewajk

          Drodzy Czytelnicy!
Po wielu gorących dyskusjach
zdecydowaliśmy się zmienić tytuł
naszej szkolnej gazetki, którą wcześniej
poznaliście jako "SZKOLNE WIEŚCI".
Niestety, na podobny tytuł wpadło kilka
innych szkół, dlatego postanowiliśmy
nawiązać do kurpiowskich korzeni. 
W tym numerze ZITAJTA! :

 Czy można poradzić sobie ze
stratą bliskich?
Poznajemy pracę policjantów z
bliska
Vivat  NIEPODLEGŁOŚĆ! Vivat
 POLSKA
Wróżka prawdę ci powie
Kurpśoske målóny pśękne jϊ
zdrowe
Kurpiowska jesień w obiektywie
Jak pospać dłużej?

11 listopada obchodzimy Święto
Niepodległości. W 1918 roku Polska
odzyskała niepodległość po 123 latach
niewoli, a Józef Piłsudski objął władzę
wojskową. Pierwsze obchody Święta
Niepodległości jako święta
państwowego odbyły się           
11.11.1937 roku.

M. Bogdański

pixabay



www.to.com.pl/Tygodnik Ostrołęcki | Numer 1 12/2019 | Strona 2  
www.juniormedia.plZitajta!

     "Pustka" opowiadanie     
  Roksany Chmielewskiej

            Refleksje nastolatków 
      Czy można poradzić sobie ze stratą bliskich?

      Dla Ani to był trudny czas. Może nawet najcięższy w jej krótkim życiu. Straciła swoją jedyną, najlepszą
przyjaciółkę Aleksandrę. Znały się od najmłodszych lat. Zawsze były najlepszymi przyjaciółkami. Przez jeden
tragiczny  wypadek  legło w gruzach całe życie rodziców Oli, ale również Ani.
    Kiedyś Anka nie miała łatwego życia. Zawsze była dziewczyną  bardzo zamkniętą w sobie. Mieszkała w
domu dziecka. Jej biologiczni rodzice zginęli w wypadku samochodowym, gdy  miała zaledwie 2 lata. Nie
pamiętała ich. Mimo to przyzwyczaiła się do tej pustki. W pewnym sensie tęsknotę wypełniła Ola. Razem
wracały do domu, odrabiały lekcje, przeżywały pierwsze zauroczenia i wspólnie spędzały wolny czas. Rodzice
Oli  starali się zapełnić pustkę w sercu Ani i traktowali ją jak własną córkę, Zabierali na wycieczki, razem jadali
niedzielne obiady, dawali jej prezenty na urodziny. Ola traktowała ją jak własną siostrę, której nigdy nie miała.
Teraz Ania nie miała już nikogo, na kim mogła polegać. Od tragicznego wypadku, w którym zginęła Olka, minęły
dwa miesiące. Po jej śmierci wszystko rozsypało się jak domek z kart. Ania próbowała żyć normalnie.   Z
każdym dniem jej smutek przemijał, jednak pustka cały czas zostawała. Pewnego dnia, idąc do szkoły, 
spotkała płaczącą dziewczynę. Chciała jej pomóc. Z własnego doświadczenia wiedziała, że nie można
zostawać samym i zamykać się na świat. Przypomniała sobie o Oli, która zawszę ją pocieszała w trudnych
chwilach. Postanowiła pomóc nieznajomej.
- Cześć, mam na imię Ania. Co się stało? Dlaczego płaczesz?
- Dziś, jadący zbyt szybko kierowca, potrącił mojego ukochanego pieska. Byłam do niego bardzo przywiązana.
Wzięłam go ze schroniska
- Jak masz na imię? – spytała Ania.
- Mam na imię Kasia. Pomożesz mi? Chodzisz tutaj do szkoły?
     I tak rozpoczęła się nowa, wspaniała przyjaźń. Ania znalazła osobę, która potrafiła zapełnić pustkę w jej
sercu. Smutne wydarzenia doprowadziły do powstania nowej relacji. Trudne sytuacje jakie nas dotykają nie
mogą nas złamać. Powinny budować nasz charakter i umacniać na przyszłość.    ROKSANA Chmielewska

Nasz świat się wali, jak tracimy kogoś bliskiego.
Myślimy, że ból, który nas ściska za gardło i
obezwładnia, nigdy nie minie. Czy można sobie lub
komuś pomóc?
Poradzenie sobie ze stratą bliskiej osoby jest trudne.
Najbardziej boli, jeśli zmarły był dla nas tak ważny, że
nie wyobrażamy sobie bez niego życia. Nie ma
sposobów, żeby poczuć się lepiej, ale możemy sobie
z tym poradzić. Nigdy o tej osobie nie zapominajmy!
To jest najważniejsza rada. Co roku, nawet częściej,
zapalajmy znicz na grobie, np. w Święto Zmarłych.
Przypominajmy sobie chwile spędzone z tą osobą i
pomyślmy, że tak musiało być i nikt, ani nic nie ma na
to wpływu. Kiedy ktoś umiera, czujemy pustkę, smutek
i emocje mają nad nami kontrolę. Nasze nastroje
zmieniają się szybko i niezrozumiale. Żałoba jest
ciężkim, ale i ważnym doświadczeniem, przez które
musimy przejść, aby odnaleźć pełnię życia. Niestety,
każdy z nas kiedyś będzie płakał. Pamiętajmy, płacz i
szczera rozmowa oczyszczają, a nastolatki, chociaż
mają niewiele lat, też czują.   
                                                        Iga Nalewajk
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REDAKTOR: Babciu, jak wspominasz wojnę?

ROZMÓWCA: To były bardzo trudne czasy, wszystko poniszczone, wszędzie

Niemcy, ogromna bieda, brak wszystkiego, strach, okropnie po prostu

REDAKTOR: Czy wojska niemieckie były w twojej miejscowości, gdzie

mieszkałaś?

ROZMÓWCA: Mieszkałam w Tatarach koło Kadzidła. Było niemieckie wojsko -

tutaj za naszym gospodarstwem, taki drewniany dom mieli, z kuchenką. Strasznie

długo byli tutaj, ale nie do końca wojny. W tym domu to dość długo jeden z

Niemców mieszkał,  ale w okolicach było ich i więcej, u innych gospodarzy.

REDAKTOR: Jak wyglądało życie podczas okupacji?

ROZMÓWCA: Bardzo trudne i ciężkie, Niemcy chodzili po domach i co chcieli to

brali, nie pytali się nawet. Trzeba było często oddawać jajka, kury, słomę i inne

produkty.

REDAKTOR: Czy wtedy życie bardzo się różniło od dzisiejszego?

ROZMÓWCA: Bardzo! Teraz jest jak w Ameryce. Tak jak teraz to jest bardzo

dobrze. Są różne rzeczy do jedzenia, nawet ciastka i cukierki, a wtedy o kawałek

chleba było trudno. Zwykły, biały chleb był przysmakiem i podawano go tylko na

weselach.

 Wojna to okrutny czas
WYWIAD Z  MOJĄ PRABABCIĄ - MARIĄ
CHROSTEK NA TEMAT II WOJNY ŚWIATOWEJ

REDAKTOR: Co jedliście w najgorszym okresie
wojny?
ROZMÓWCA: Najczęściej, jedyne co można było
wtedy dostać,  to były kartofle, kapusta i inne produkty
z pola.  Trudno było o coś innego. Często chodziliśmy
głodni.
REDAKTOR: Czy były walki na twoich okolicach?
ROZMÓWCA: Tak, długo się front utrzymywał pod
koniec wojny, Rosjanie nie mogli przebić się przez
rzekę Narew i całymi dniami było słychać odgłosy
walk.
REDAKTOR: Jak zachowywali się Niemcy?
ROZMÓWCA: Niektórzy nawet dobrze się 
zachowywali, ale wielu było też agresywnych. Gorzej
często bywało z Rosjanami, którzy przyszli tu po
Niemcach. Kradli i zastraszali ludzi. Mój teść był
sołtysem, za to go aresztowano i wywieziono na
Syberię. Wrócił dopiero po czterech latach tak
wychudzony, że go rodzina nie poznała! Opowiadał,
że pracował za Uralem,  a w nocy gryzły ich w
barakach myszy i szczury.
REDAKTOR: Co według ciebie było najgorsze w
wojnie?
ROZMÓWCA: Pamiętam jak szłam, a tu tyle tych
żołnierzy pozabijanych, cali we krwi, bo tu nawet koło
mojego domu to walki były.
REDAKTOR: Czy mogliście pracować, aby
zarabiać?
ROZMÓWCA: Tak, głównie na polu się  wtedy
pracowało lub gdzieś z kurami czy krowami, żeby
przeżyć.
REDAKTOR: Dziękuję Ci, Babciu, za wywiad i
ciekawą opowieść o wojnie.
Wywiad przeprowadziła Lilianna Bogdańska
(PRAWNUCZKA)

p. M.Chrostek z wnuczką Lilianną

Zapalanie zniczy za poległych

M. Bogdański

M. Bogdański
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     Relacje naszych redaktorów

    Poznajemy pracę       
  policjantów z bliska 

6 listopada 2019 r. uczniowie klas 5e i 4a pojechali na
wycieczkę do Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
  Najpierw pani Aneta Waracka- policjantka kazała
nam przejść przez bramkę, która wskazywała, czy nie
zabraliśmy ze sobą niebezpiecznych przedmiotów.
Potem poszliśmy do pomieszczeń służbowych
(magazynu broni, pomieszczenia z monitoringiem
oraz  pokoju przesłuchań i pomieszczenia dla osób
zatrzymanych). Później pani policjantka pokazała nam
filmik poglądowy o tym, czym zajmują się  policjanci
na służbie. Następnie poszliśmy do policyjnej siłowni,
gdzie spotkaliśmy ćwiczących policjantów, dbających
o swoją sprawność fizyczną. Na koniec wyszliśmy na
zewnątrz, by zobaczyć psy policyjne i wejść do
radiowozu. Najwięcej radości sprawiła nam możliwość
włączenia sygnalizacji świetlno-dźwiękowej w
policyjnym samochodzie. Poczuliśmy się jak podczas
pościgu. Wycieczka bardzo nam  się podobała.   
 Liliana PODBIELSKA                 

Jak co roku 11 listopada nasi uczniowie pod opieką p.
D.Wołosz i p.E. Piotrowskiej przygotowali akademię
środowiskową dla mieszkańców naszej gminy. Tym
razem obchodziliśmy 101 rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości. Uroczystość odbyła się w
kościele parafialnym. Zaśpiewał chór szkolny.
Recytowano wiersze. Przejmująco zabrzmiało
Przesłanie pana Cogito Zbigniewa Herberta.
Uroczystą Mszę Świętą celebrował  proboszcza
naszej parafii, ks.  Ryszard Kłosiński. Po
nabożeństwie podeszliśmy na cmentarz, gdzie
delegacje złożyły kwiaty i uczciły zamordowanych
podczas wojny. Znicze zapłonęły również na Grobie
Katyńskim,  Grobie Nieznanego Żołnierza, mogile
bohaterskiego sekretarza Kazimierza Sulewskiego
Nasze gminne i szkolne uroczystości uświetniła
orkiestra strażacka, która zaprezentowała wiązankę
melodii patriotycznych. W tym dniu hołd
Niepodległości oddały również władze naszego
samorządu. 
                                        Cyprian Miron Łukaszewski

   Vivat NIEPODLEGŁOŚĆ!
          Vivat POLSKA!

ucz. kl.4a

sztandary przy mauzoleum

Uroczysta akademia

M.Kaliszewska

M. Bogdański

M. Bogdański
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      Relacje naszych redaktorów

Konkurs Poetycki "Kurpie
Zielone w Literaturze"  

29 listopada 2019 roku w Gminnej Bibliotece
Publicznej im. Wojciecha Woźniaka w Kadzidle odbyło
się podsumowanie Konkursu Poetyckiego "Kurpie
Zielone w Literaturze". Wysokie, 2. miejsce zajęły
uczennice naszej szkoły - Amelia Szkodzińska i Iga
Nalewajk, których opiekunem jest pani Dorota Wołosz.
Dziewczęta wykazały się ponadprzeciętnymi
umiejętnościami poetyckimi. Otrzymały interesujące
nagrody i nabrały nowych doświadczeń. Podczas
podsumowania konkursu można było posłuchać
dr.hab. Karola Samsela oraz p. wójta
D.Łukaszewskiego- poety, którzy mówili o roli poety
we współczesnym świecie.  Wydarzenie uświetnił
znakomity występ szkolnego zespołu wokalnego
prowadzonego przez panią Ewę Piotrowską. Zespół
zaprezentował repertuar Marka Grechuty, Starego
Dobrego Małżeństwa, Zbigniewa Wodeckiego oraz
Jonasza Kofty.Gratulujemy laureatom wspaniałych
wierszy, a dziewczętom z zespołu wokalnego
genialnego występu.        Roksana Chmielewska

konkurs poetycki

Kurpśoske målóny pśękne jϊ zdrowe
W sobotę 9.11.2019 roku w Centrum Kultury
Kurpiowskiej odbył się I Festiwal Dyni, zorganizowany
przez Stowarzyszenie Kurpiowskie Inspirace. Imprezę
tę uroczyście otworzył wójt gminy Pan Dariusz
Łukaszewski, witając organizatorów i przybyłych
gości. Na scenie wystąpili uczniowie uczęszczający
na zajęcia z dialektu kurpiowskiego prowadzonego
przez Panią Halinkę Cichoń. Dzieci zatańczyły fafura,
klapoka, starą babę oraz poleczkę kłanianą. Wszyscy
razem recytowali wiersz pt. Na zagonie napisanego
przez Irenę Bachmurę która również była honorowym
gościem. Julia Bożomańska mówiła gadkę pt.
,,Przepoziednia'', a Julia Cichocka pt. ,,Babskie
Życie''. Marysia Kulesik z młodszej grupy zaśpiewała
piosenkę ,,Lipka Zielona''. Na scenie można było
również zobaczyć panie z Kół Gospodyń z terenu
gminy Kadzidło takie jak Czarne Brzozy, Kurpianki z
Golanki, Stokrotki. Po występach odbyła się
degustacja potraw i deserów wykonanych z dyni
takich jak placek z dyni, babeczki zupa, chlebek.
Można było również zasięgnąć porady u pani dietetyk
i specjalistki w zakresie żywienia Magdaleny
Kacperek.     Julia Cichocka

      Kurpśoske målóny         
        pśękne jϊ zdrowe 

Uczniowie podczas występu

E. Piotrowska

H. Cichoń
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   Andrzeju, Andrzeju, dziewcząt dobrodzieju...

             
  Wróżka prawdę ci powie

              Relacje 
ze szkolnych andrzejek

Wróżby andrzejkowe

26 listopada w naszej szkole odbyły się andrzejki,
czyli wieczór wróżb i przewidywania przyszłości.
Uczniowie większości klas zebrali się w salach
lekcyjnych i wróżyli sobie na różne sposoby, np.
wlewali wosku przez dziurkę od klucza lub układali
lewe buty aż do progu drzwi. Oczywiście każda
wróżba oznaczała coś innego. Układanie butów
wskazywało  osobę, która jako pierwsza znajdzie
drugą połówkę. 
OTO  MOJA  PROPOZYCJA WRÓŻBY!
Potrzebujemy pięć kubeczków, banknot, monetę,
figurkę dziecka, klucz samochodowy i obrączkę.
Rozkładamy kubeczki, a do nich wkładamy każdy
przedmioty. Odwracamy kubeczki do góry dnem i
wszystko gotowe! Jeszcze musimy znaleźć śmiałka,
który wziąłby udział w zabawie. Gdy już coś wylosuje,
to wystarczy wiedzieć, co dana rzecz oznacza.
Banknot to bogactwo, moneta to bieda, małe dziecko
oznacza, że ktoś będzie mieć dzidziusia, kluczyk to
wymarzone auto a obrączka szybki ślub ♥.                   
                                              Jakub Kosiński

Chcę Wam opowiedzieć o świętowaniu andrzejek. 
W Europie ten zwyczaj znany już był w średniowieczu
w Polsce wspomniano o nim w 1557. W dawnych
czasach ANDRZEJKI odprawiane były w wigilię dnia
św. Andrzeja, czyli 29 listopada i wówczas wróżyły
sobie dziewczyny, a chłopcy wróżyli w wigilię dnia św.
Katarzyny – 24 listopada i obchodzili KATARZYNKI.
Niektóre wróżby przetrwały do dziś: z butów
ustawionych jeden za drugim wróżono, która panna
pierwsza zostanie mężatką; lano gorący wosk, by z
jego kształtu najbliższą przyszłość.  O innych możemy
teraz tylko poczytać: chłopcy wierzyli, że jeśli po
kąpieli wytrą się dziewczęcą koszulą, a potem włożą
ją pod  prześcieradło i prześpią całą noc, to we śnie
ukaże się ich wybranka; dziewczyny odliczały
szczeble w drabinie lub sztachety w płocie modląc się
do św. Andrzeja i jeśli ich liczba była parzysta,
oznaczało to, że szybko znajdą męża. Z tamtych
czasów wywodzą się przysłowia: Gdy Andrzej się
zjawi, to i zimę postawi, Miękko na Andrzeja, to
niedobra nadzieja. Noc Andrzeja świętego przyniesie
nam narzeczonego. Obecnie do andrzejkowych wróżb
podchodzi się z przymrużeniem oka, a panny nie są
takie przesądne i wcale nie chcą szybko wychodzić za
mąż, bo robią karierę. ;)                                                 
               Amelia Wiktorowicz z 5a

pixabay
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Czy jestem patriotą?
Nasza ankieta 

Kilka dni temu obejrzałam niezwykle poruszający film
pt. ,,Trzy kroki od siebie”. Opowiada on o dwójce
nastolatków którzy są chorzy na mukowiscydozę.
Chorobę która stoi im na przeszkodzie do miłości.
Wiele osób sądzi, że to kolejny film, który skończy się
tak samo jak każdy inny. Lecz ja wychodząc z sali
kinowej pomyślałam o czymś zupełnie innym,
poczułam coś zupełnie innego m.in. radość że żyję
oraz że mam tyle. Doceniłam to wszystko. Film
zdecydowanie porusza problem chorych nastolatków,
właśnie z ich perspektywy, a nie z tego co widzą, i co
uważają dorośli. Jeśli uwielbiasz skłaniające do
przemyśleń, młodzieżowe filmy na jesienne wieczory
to zachęcam do obejrzenia. 
                                                       OLA SOBIECH

           Recenzja filmu
       Trzy kroki od siebie 
             w reżyserii 
      Justina Baldoniego

Pamiętaj o przyjaźni

W naszej ankiecie chcieliśmy się dowiedzieć, czy
jesteście patriotami. W badaniu wzięło udział 100
uczniów.  Wyniki 3 pytań możecie przeanalizować na
wykresach po prawej stronie. Zadaliśmy też pytanie
otwarte, które brzmiało: Jak okazujesz patriotyzm?
Najczęstsze odpowiedzi to: znam/śpiewam hymn 37
odp., biorę udział w uroczystościach narodowych 11
odp., wywieszam flagę 6 odp., kibicuję polskim
sportowcom 4 odp., jestem EKO 3 odp., inne odp. 22,
11 osób nie napisało nic. Wynik 89% wskazuje na to
jesteście patriotami. BRAWO!  Amelia W.  Lilianna B. 

PIXABAY
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      Komiks "11 listopada"       
           Gabriela Madrak
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      Jesień na Kurpiach         
widziana przez obiektyw

Złota polska jesień to okres
żółknięcia liści drzew
połączony z piękną pogodą

 Kalendarzowa jesień
rozpoczęła się 23
września, a skończy się
21 grudnia.

....

....

...

.......

Lilianna Bogdańska

Amelia Bogdańska

Lilianna Bogdańska

Mikołaj Markowski
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      Porady nastolatków

Poradnik
Jak pospać dłużej?

   Listopadowo- dyniowo,     
    smacznie i zdrowo

        Uśmiechnij się 
Z uśmiechem Ci do twarzy

Składniki na zupę z dyni:
·  1 kilogram dyni
·  3 marchewki
·  1 pietruszka
·  2 ząbki czosnku
·  1 kostka bulionowa lub 2 szklanki rosołu
·  koper lub kolendra
·  sól i pieprz
·  gęsta śmietana 
·  słonecznik
Dynię obieramy  i  czyścimy z pestek, kroimy w
kostkę. Do garnka wkładamy: kostkę bulionową lub
rosół, dynię, marchewkę, pietruszkę, czosnek i koper
lub kolendrę.  Gotujemy  do momentu rozgotowania
się warzyw,  przyprawiamy. Miksujemy blenderem,
przekładamy do miski. Na wierzch można położyć
śmietanę i posypać słonecznikiem. Smacznego!
 Przepis K. Laskowska                           P. Laskowska

Samotny, zdesperowany żab
(samiec żaby), dzwoni do wróżki i
pyta się jak będzie malować się
jego najbliższa przyszłość…
– Spotka Pan piękną, młodą
atrakcyjną dziewczyna która
będzie chciała wiedzieć o panu
wszystko.
– To wspaniale!! Spotkam ją na
jutrzejszej zabawie? – kumka
zachwycony.
– Nie – odpowiada głos w
słuchawce – Na zajęciach z
biologii.

Żab : )

REDAGOWALI:  Lilianna Bogdańska, Roksana
Chmielewska, Kuba Kosiński, Paulina Laskowska,
Gabrysia Madrak, Mikołaj Markowski, Maciek
Możdżeń, Iga Nalewajk, Cyprian Łukaszewski,
Liliana Podbielska, Amelia Wiktorowicz, Ola
Sobiech, Kuba Głowacki, red. naczelny:
U.Nalewajk

Mam dla Was kilka porad na temat: 
Jak się wyspać i nie spóźnić do szkoły.
1.  Pakuj plecak wieczorem, wtedy będziesz mieć
pewność, że niczego nie zapomniałeś i odrobiłeś 
wszystkie lekcje. Zaoszczędzisz wtedy 5 minut.
2.  Przygotuj strój przed pójściem spać. Rano zamiast
stać przed szafą 30 minut, przekładać ubrania i
mówić, że nie masz w co się ubrać, ubierzesz się
szybciej.
3.  Przynajmniej godzinę przed snem odłóż
telefon. Niebieskie światło  ekranu  źle wpływa na twój
sen.
4.  Nie ćwicz wieczorem.  Wielu osobom wydaje się,
że to pomaga zasnąć, bo jest się zmęczonym. 
Ćwiczenia pobudzają organizm do życia  i trudniej
zasnąć.
5.  Włóż telefon do szklanki i postaw na drugim końcu
pokoju. Dzięki temu, gdy zadzwoni  budzik, będzie
echo. Żeby wyłączyć komórkę, będziesz musiał
wstać, dzięki temu nie będzie ci się chciało aż tak
spać.
To już wszystkie moje rady.                      
POWODZENIA.                        Paulina Laskowska
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