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Kwietniowe szaleństwo

Z okazji Wielkanocy...

Kwiecień....
  Miesiąc, w którym uczniowie klas III budzą się z zimowego snu. Tak, tak... Egzaminy -
zmora każdego gimnazjalisty. Już od połowy marca rodzice zatruwają nam życie,
zmuszając do ciągłej nauki, porównując nas do najlepszych uczniów, do których jeszcze
nam daleko. Jeżdżą z nami do sklepów, wybierają garnitury, spódniczki, krawaty.... 
  Nie dają nam chwili wytchnienia, a przecież kwiecień to nie tylko egzaminy, to również
Wielkanoc. 
  Właśnie wtedy po raz kolejny w roku możemy spotkać się z całą swoją rodziną i spędzić z
nią radosne chwile, ciesząc się ze Zmartwychwstania. Wiele osób patrzy na to święto przez
pryzmat jedzenia albo czeka jedynie na lany poniedziałek. 
  Powiedzcie mi, dlaczego z powodu jakiegoś święta żadna dziewczyna nie może wyjść z
domu bez obaw, że jakiś ''mężczyzna'' nie zaatakuje jej kubłem zimnej wody? Za takie
rozrywki ja dziękuję. Pewnie wiele dziewczyn, tak jak ja, zabunkruje się w swoich domach
albo ucieknie przez okno. Niech chłopcy nie myślą, że w tym roku ich wpuszczę. ;]
  Jak na razie to pora, aby wziąć się do nauki, bo za 2 miesiące KONIEC ROKU. A znając
rodziców, trudno im się będzie pogodzić z tymi zagrożeniami z matematyki albo trójkami z
niemieckiego.
 
  Ale teraz mamy kwiecień i tego się trzymajmy!

Rainbow

 W miłosierdziu Boga jest pokój dla świata i szczęście
dla ludzi – te słowa Jana Pawła II przytoczył biskup Piotr
Sawczuk w homilii wygłoszonej podczas siedleckich
obchodów 29. Światowego Dnia Młodzieży. Uczniowie z
naszego gimnazjum też tam byli. Relację z obchodów z 12
kwietnia przeczytasz w następnym numerze naszej gazety.
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    Samych radości,
 kolorowych
jajeczek, 
   białych owieczek, 
   uśmiechu bez liku 
  i bakalii w serniku. 
 Kiełbaski tłuściutkiej
 i atmosfery milutkiej 
     życzy...
              redakcja
      Nie dla Kujonów

29. Światowy Dzień
Młodzieży - Siedlce
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Pisanki są?
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" TAK!! DZIEWCZYNA Z NUMEREM 1 ! WERONIKA MARZĘDA !!" - "Byłam w ogromnym
szoku! Po koronacji dotykałam głowę,czy oby na pewno  mam na niej koronę, czy to nie sen"
                                                          NASZA  MISS LUBELSZCZYZNY 

1. Gdzie się kształcisz? Jestem studentką
pierwszego roku europeistyki na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Moja nauka toczy
się wokół prawa międzynarodowego. Niedługo
zaczynam naukę już trzeciego języka-
francuskiego w szkole językowej. Mam już za
sobą naukę rosyjskiego i oczywiście
angielskiego, z tych języków pisałam  maturę.
Naukę języków obcych uważam za priorytet.
2. Co lubisz w sobie najbardziej? Jeżeli chodzi
o wygląd, lubię swoje ciepłe kolory i włosy,
chyba nigdy ich nie zetnę, już nie mówię o
koloryzacji. Jeżeli chodzi o cechy charakteru,
cenię w sobie szczerość, nie mam problemu z
mówieniem prawdy czy mówieniem wprost, co
mi przeszkadza.
3. Czy masz może jakieś inne zainteresowania
oprócz modelingu?  Bardziej chciałabym być
po tej drugiej stronie, jako projektantka.
Uwielbiam projektować sukienki, bardzo
chciałabym przełożyć je z papieru na wybieg,
no ale niestety na razie to tylko marzenie,
ponieważ nie są ta zwykłe sukienki na co
dzień, z tym myślę, nie miałabym problemu z
pomocą siostry blogerki, ale są to suknie
wieczorowe "na czerwone dywany", w które
trzeba włożyć ogromnie dużo pracy i wysiłku,
żeby ruszyć z miejsca.
4. Masz jakieś swoje autorytety, z których
bierzesz przykład/naśladujesz je?  Nie, nie
mam konkretnego wzorca. Nie biorę z nikogo
przykładu. Jest wiele sytuacji życiowych, które
kreuje moja osobowość. Każdy posiada jakieś
ciekawe cechy, które warto naśladować.
Myślę, że nie znajdę jednego człowieka
posiadającego wszystkie cechy, które ja cenię
;)
5. Jakie masz plany na przyszłość? Nie wiążę
przyszłości z modelingiem, to tylko dodatek.
Wszystko zależy od tego, jak potoczą się moje
losy na dalszych etapach konkursu. Na tę
chwilę nie jestem w stanie odpowiedzieć, co
bym chciała w życiu robić, czym się zajmować
czy gdzie będę mieszkać ;)
6. Jak się przygotowujesz do Konkursu Miss
Polski?Na razie czeka mnie półfinał,
przygotowania nie wyróżniają się
niczym specjalnym. Mogę tylko powiedzieć, że
szukam baardzo wysokich wygodnych butów!
 Chodzę również na siłownię, a poza tym żyję
jak do tej pory.

7.Od czego zaczęła się twoja przygoda z
modelingiem? W wieku 14 lat miałam pierwszą
profesjonalną sesję zdjęciową. Od tego czasu
krok po kroku zaczęłam wchodzić w ten świat.
Zaczęłam współpracę z agencją modelek
KokaModels i Perform. Teraz powoli zaczynam
współpracę z warszawskimi agencjami.
Chociaż bardziej interesuje mnie świat miss
niż modelki. Troszkę się te światy różnią. Z
moim wzrostem mogę być jedynie
fotomodelką. Chodzenie po wybiegu nigdy
mnie nie kręciło. Miss skupia uwagę na swoim
wyglądzie, wdzięku, aparycji, liczy się
całokształt, jaką osobą jesteś, jak wyglądasz,
jak się prezentujesz, co masz do powiedzenia.
Tak naprawdę wszystko zaczęło się od
konkursu Miss Polski Nastolatek. 

8. Czy przygotowania do konkursu były
męczące?
Mogę stwierdzić, że każde zgrupowanie jest
męczące. Miałyśmy treningi w szpilkach po ok
10 h na dobę, nie mogłyśmy narzekać, jeżeli
chciałyśmy dobrze wypaść, ponieważ cały
czas byłyśmy obserwowane. Na zgrupowaniu
poznałam wielu wspaniałych ludzi, zaczynając
od konkurencji, z niektórymi dziewczynami
mam bardzo dobry kontakt do dziś,
skończywszy na kilku gwiazdach. Werdykt jest
już tak naprawdę na zgrupowaniu, więc ten
czas jest ważniejszy niż dzień gali, gala to
tylko show dla widzów. Wygląd miss to nie
wszystko. Wygrana musi być nie tylko piękna,
ale i mądra, przyjazna, pewna siebie, z którą
łatwo i przyjemnie będzie przebiegać
współpraca, więc wszystko zależy, od jakiej
strony pokażemy się na zgrupowaniu.
9.Skąd pomysł na wzięcie udziału w tym
plebiscycie? Może ktoś Cię zachęcił?
W historii Lubelszczyzny byłam drugą
dziewczyną, która dostała się do top 10 Miss
Polski Nastolatek, to mój pierwszy większy
sukces jak na początek. Jak widzicie, wiele
można się nauczyć, żeby osiągnąć sukces. Od
2011, po wyborach zaczęłam pracować jako
modelka. Wiele się tam nauczyłam, dlatego do
konkursu Miss Lubelszczyzny nikt nie musiał
mnie namawiać. Prawdę mówiąc już od 2011
roku czekałam na powtórkę. Wiedziałam, że
wezmę udział, jak będę po maturze.
10. Jak się czułaś, gdy usłyszałaś, że
wygrałaś? Byłam w ogromnym szoku!
Bardzo się ucieszyłam, nie jestem w stanie
sobie przypomnieć, o czym pomyślałam,
później pamiętam tylko flesze, dziennikarzy,
kamery, gratulacje.. ;)  
11. Jak zareagowali twoi bliscy na wieść o 
wygranej?
Bardziej stresowała się stanowczo moja
mama, w dzień gali cały czas dzwoniła. Po
przeczytaniu werdyktu, rzucił mi się w oczy
mój tata, który podskoczył chyba najwyżej, jak
się da. Rodzice byli bardzo wzruszeni. Ze
znajomymi spędziłam super czas na
bankiecie,cieszyli się razem ze mną, niektórzy
przyjechali aż z Warszawy, żeby być ze mną w
ten dzień.
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         Konkurs rozstrzygnięty

21 marca 2014 roku w Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim odbyła się
„Gimnazjalna Wiosna Teatralna według Aleksandra Fredry”. Była ona
zorganizowana przez 6-osobową grupę projektową pod kierunkiem Pani
Izabeli Domańskiej- Wysok.
Imprezę otworzyła emisja filmu „Christiada”. Następnie przyszedł czas na
główną część wydarzenia, które otworzył szkolny zespół muzyczny,
wykonując swoje nowe utwory. Po występie obejrzeliśmy  spektakl, w
którym siedem klas gimnazjum zinterpretowało przydzielone im fragmenty
„Zemsty”. Mieliśmy więc okazję oglądać zmagania młodych aktorów z
naszej szkoły wcielających się głównie w rolę Cześnika, Rejenta, Papkina,
Wacława, Klary bądź Podstoliny.
Na koniec zostały przyznane nagrody dla najlepszych. „Złotego Olka” za
spektakl, który podobał się najbardziej, otrzymała klasa IIIc oraz Ib,
natomiast „Srebrny Olek” powędrował w ręce IIc. „Brązowy Olek” z kolei
trafił do Ia oraz IIb, której przyznano również - dzięki głosom widowni -
Nagrodę Publiczności. Poza tym rozdano jeszcze dwie nagrody: „Złotego
krokodyla” dla najlepszego aktora (Radek Lisek, Dawid Drozd) i aktorki
(Natalia Włosek, Natalia Wach) oraz „Złoty żupan” za najlepszy kostium
(Amanda Matyjaszczyk, Artur Marczak).
 Każda grupa zaprezentowała swój występ w niebanalny sposób. Wszystkie
odsłony były bardzo ciekawe i zabawne, a całe przedsięwzięcie było
doskonałym rozpoczęciem kalendarzowej wiosny.

   Wystartowały rozgrywki 16. edycji największego piłkarskiego turnieju dla
młodzieży gimnazjalnej Coca-Cola Cup. W roku piłkarskich Mistrzostw
Świata na zgłoszone szkoły gimnazjalne czeka szereg nagród. Wśród nich
wyjazd na brazylijski mundial oraz udział w obozie treningowym we
Włoszech.  Do udziału w rozgrywkach zarejestrowało się aż 3929 zespołów,
w tym 1401 żeńskich i 2528 męskich.
  W rozgrywkach I rundy, które odbyły się 4 kwietnia w Niedźwiadzie,
drużyna chłopców z naszego gimnazjum rozgromiła zawodników z
Kamionki, wygrywając 8:1, pokonała również gospodarzy – drużynę z
Niedźwiady 4:0. Tym samym uzyskała awans do kolejnego etapu gry.
Skład zwycięskiej drużyny: Mateusz Polski, Karol Chomicz, Krzysztof
Borówka, Dawid Budzyński, Rafał Matyjaszczyk, Radek Słowik, Bartłomiej
Kwapiński oraz Damian Maleszyk – najskuteczniejszy zawodnik na boisku.

NATALIA WĄSALA WYŚPIEWAŁA I
NAGRODĘ W KONKURSIE PIOSENKI

27 marca 2014 r. w Zespole Szkół w Kocku odbył się VIII
Powiatowy Konkurs Pamięci Agnieszki Osieckiej w
kategorii muzycznej. W konkursie wzięło udział 12
solistów ze szkół gimnazjalnych i 7 solistów ze szkół
ponadgimnazjalnych. Ich talent i sposób interpretacji
poezji Osieckiej oceniali jurorzy z Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury. Laureatką I miejsca została uczennica
naszego gimnazjum -  Natalia Wąsala, która wykonała
piosenkę pt. "Mówiłam żartem".

Dnia 2 kwietnia w naszej szkole odbyły się eliminacje do konkursu Wiedzy    
o Funduszach Europejskich, którego organizatorem był Urząd
Marszałkowski.  Brały w nim udział 43 osoby. Do 2. etapu, który odbył się 10
kwietnia, przeszło 20 osób. Rywalizacja była zacięta, ponieważ nagrody były
wartościowe.
    Nagrodę główną w postaci tabletu otrzymała Weronika Maleszyk
(3c).  Drugie miejsce zajął Bartek Kwapiński z klasy 2b, trzecie miejsce
zajął Grzegorz Markiewicz (1b).
Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia,  m.in.odblaski, etui na
telefon i długopisy.
Zwycięzcom gratulujemy!!

.

Wagary z Fredrą WYWALCZYLI AWANS W
TURNIEJU COCA - COLA CUP

.
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SKC znowu w akcji...
Pomoc dla Kacperka

-  „Kamienie na szaniec''? Ach tak,
słyszałam, super film, Rudy jest taki
przystojny! Szkoda, że musiał umrzeć.
-Karolino, ale wiesz, że to jest na
podstawie książki, prawda?
-Co? To jest jeszcze książka?! 

   Takie dialogi jak ten powyżej, niestety, można napotkać niemal na każdej stronie internetowej
poświęconej filmowi, który jest adaptacją ,,Kamieni na szaniec'' Aleksandra Kamińskiego.
Dlaczego w ogóle powstają takie strony? Jest to sprawa co najmniej śmieszna. Młode
dziewczyny w wieku gimnazjalnym zachwycają się przystojnymi aktorami, którzy wcielili się w
rolę Alka, Zośki i Rudego, często nie mając zielonego pojęcia, kim bohaterowie byli naprawdę.
Burza hormonów budzi w nich chwilowy patriotyzm. Mówię ,,chwilowy'', dlatego że fascynacja
wojną i ojczyzną zniknie, gdy tylko powstanie nowy film z kolejnymi ,,ciachami''. Są młode, więc
poniekąd jest to zrozumiałe. Schodki zaczynają się, gdy zauważamy, że powstaje rozgłos nie o
postaciach historycznych, jakimi byli dzielni chłopcy z Warszawy, a o aktorach, którzy ich
odegrali. Na facebookowych fanpagach ,,Kamieni'' możemy zobaczyć posty o działalności, jaką
prowadzą obecnie oraz masy zdjęć, w szczególności Rudego z podpisami typu ,,Jest śliczny ''.
Myślę, że to jest już absurd, bo te młode dziewczyny prezentują swoją postawą zwyczajną
głupotę, a nie (jak może miały  zamiar) chęć zainteresowania się historią Polski z czasów wojny.
Mam nadzieję, że osoby, które założyły fanpage ,,Kamieniators'', są jedynie bezmyślną
mniejszością, a reszta młodzieży wie, że to jest już szczyt (tu się wyrażę bezpośrednio)
debilizmu. Rozgłos dotyczący ,,Kamieni na szaniec'', który już powoli cichnie, nie ma nic
wspólnego z ,,Kamieniami na szaniec''. Jest jedynie wynikiem zauroczenia młodych dziewczyn
przystojnymi aktorami. Osób, które naprawdę doceniają poświęcenie nie tylko Alka, Zośki i
Rudego, ale i wszystkich młodych ludzi walczących o naszą piękną Ojczyznę, jest niewiele.
Dzisiejsze czasy po prostu kuleją, jeśli chodzi o inteligencję niektórych młodych ludzi.

  Sylwunika

   10 kwietnia Szkolne Koło Caritas
zorganizowało kiermasz ciast, z którego
dochód został przeznaczony dla małego
Kacpra z Rozkopaczewa. 
  Ciasta rozchodziły się w ekspresowym tempie 
nie tylko dlatego, że były smaczne, ale również z
tego powodu, że do wygrania były dodatkowe N-
ki. Jeden z naszych kolegów wylosował ich ponad
15! Inni, niestety, nie mieli tyle szczęścia.
  Wolontariusze zebrali łącznie 845,32 zł (384,55
zł w szkole i 410,77 zł w Urzędzie Gminy, gdzie
zostali zaproszeni). Zebrana kwota zostanie
przekazana na leczenie 7-letniego Kacperka,
który zmaga się z ciężką chorobą nowotworową. 
                                                ~Marian

składniki
galaretka owocowej w kolorze niebieskim
0,5 l śmietanki 30% 
2 łyżki cukru waniliowego 

Galaretkę przygotuj zgodnie z przepisem na
opakowaniu.
Podczas gdy galaretka zacznie tężeć, ubij
śmietanę z cukrem . 
Zabierz się do dalszej pracy, gdy galaretka
zacznie gęstnieć.
Do pucharka wlej 2 cm galaretki i odstaw na dolną
półkę zamrażalnika, by stężała. Następnie ułóż na
niej śmietanę tak, aby dotykała jedynie jednej
ściany naczynia. Zalej galaretką i znowu odstaw
do zamrażalnika. 
Czynności powtarzaj, aż zapełnisz cały
pucharek.Deser wstaw do lodówki.
Pamiętaj, że możesz użyć innego koloru galaretki,
jeśli nie znajdziesz niebieskiej.

Kolorowa Kuchnia wg Rainbow
GĘBA W NIEBIE NIEBO W GĘBIE
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	27 marca 2014 r. w Zespole Szkół w Kocku odbył się VIII Powiatowy Konkurs Pamięci Agnieszki Osieckiej w kategorii muzycznej. W konkursie wzięło udział 12 solistów ze szkół gimnazjalnych i 7 solistów ze szkół ponadgimnazjalnych. Ich talent i sposób interpretacji poezji Osieckiej oceniali jurorzy z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury. Laureatką I miejsca została uczennica naszego gimnazjum -  Natalia Wąsala, która wykonała piosenkę pt. "Mówiłam żartem".
	-  „Kamienie na szaniec''? Ach tak, słyszałam, super film, Rudy jest taki przystojny! Szkoda, że musiał umrzeć. -Karolino, ale wiesz, że to jest na podstawie książki, prawda? -Co? To jest jeszcze książka?!


	SKC znowu w akcji... Pomoc dla Kacperka
	Takie dialogi jak ten powyżej, niestety, można napotkać niemal na każdej stronie internetowej poświęconej filmowi, który jest adaptacją ,,Kamieni na szaniec'' Aleksandra Kamińskiego. Dlaczego w ogóle powstają takie strony? Jest to sprawa co najmniej śmieszna. Młode dziewczyny w wieku gimnazjalnym zachwycają się przystojnymi aktorami, którzy wcielili się w rolę Alka, Zośki i Rudego, często nie mając zielonego pojęcia, kim bohaterowie byli naprawdę. Burza hormonów budzi w nich chwilowy patriotyzm. Mówię ,,chwilowy'', dlatego że fascynacja wojną i ojczyzną zniknie, gdy tylko powstanie nowy film z kolejnymi ,,ciachami''. Są młode, więc poniekąd jest to zrozumiałe. Schodki zaczynają się, gdy zauważamy, że powstaje rozgłos nie o postaciach historycznych, jakimi byli dzielni chłopcy z Warszawy, a o aktorach, którzy ich odegrali. Na facebookowych fanpagach ,,Kamieni'' możemy zobaczyć posty o działalności, jaką prowadzą obecnie oraz masy zdjęć, w szczególności Rudego z podpisami typu ,,Jest śliczny ''. Myślę, że to jest już absurd, bo te młode dziewczyny prezentują swoją postawą zwyczajną głupotę, a nie (jak może miały  zamiar) chęć zainteresowania się historią Polski z czasów wojny. Mam nadzieję, że osoby, które założyły fanpage ,,Kamieniators'', są jedynie bezmyślną mniejszością, a reszta młodzieży wie, że to jest już szczyt (tu się wyrażę bezpośrednio) debilizmu. Rozgłos dotyczący ,,Kamieni na szaniec'', który już powoli cichnie, nie ma nic wspólnego z ,,Kamieniami na szaniec''. Jest jedynie wynikiem zauroczenia młodych dziewczyn przystojnymi aktorami. Osób, które naprawdę doceniają poświęcenie nie tylko Alka, Zośki i Rudego, ale i wszystkich młodych ludzi walczących o naszą piękną Ojczyznę, jest niewiele. Dzisiejsze czasy po prostu kuleją, jeśli chodzi o inteligencję niektórych młodych ludzi.
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