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Numer 39 11/14

                    KOCHANA POLSKO... KONKURS RECYTATORSKI
           "TU I TERAZ"

          11 LISTOPADA.

.

  13 listopada odbyły się
eliminacje powiatowe XVIII
Jesiennego Konkursu
Recytatorskiego. Naszą
szkołę reprezentowali:
Oktawia Remiszewska i
niżej podpisany - Artur
Marczak. Konkursowe jury
wysłuchało aż 78
uczestników (uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów i
liceów). Poziom był wysoki.
Jakimś cudem udało mi się
przejść do etapu
wojewódzkiego. Trzymajcie
kciuki!
                            ~Arczino

.

Aby uczcić 11 Listopada, nasze
gimnazjum przygotowało
inscenizację pt. "Pisk Białego Orła",
którą zaprezentowaliśmy podczas
lokalnych uroczystości w Centrum
Kultury. Atmosfera była podniosła i
uroczysta. Tego dnia nie zabrakło
pieśni patriotycznych w wykonaniu
młodzieżowej orkiestry dętej, na
scenie wystąpiły też dzieci z
ludowymi tańcami. Nasz spektakl
wywołał wzruszenie i ogromne
brawa.
        ~Patison :D                                 

Małgorzata Sobczyńska

.

Małgorzata Sobczyńska
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Prawdziwy cud 
  czy zwykła sensacja?

.

1.  Jak zaczęła się Pana przygoda z tym sportem?
Tak naprawdę to moja przygoda ze sportem była od zawsze. To, że trenuję
taekwon-do, to wielki przypadek. Na początku, zapewne jak większość
młodych chłopaków, chciałem grać w piłkę nożną. Jednak moja gra
ograniczyła się jedynie do podwórka. Nigdy bowiem nie trenowałem piłki
nożnej. Przez 2-3 lata trenowałem, a  raczej bawiłem się w zapasy.
Następnie zapisałem się na tenis stołowy. Przygoda trwała pół roku. Po tym
krótkim epizodzie w Lubartowie pojawiło się taekwon-do założone przez
trenera Jerzego Jeduta w 1983 roku. Pierwszy zapisał się mój brat. Ja
dołączyłem w lutym 1985 r. Poszedłem na salę z kolegą obejrzeć trening i
już tam zostałem, trenując do dzisiaj.
2.  Odniósł Pan wiele zwycięstw. Czy jest jakieś wyjątkowe, które Pan
szczególnie wspomina?
Każdy zdobyty medal, każda taka chwila była bardzo wyjątkowa. Wynikało
to z podejścia mojego do każdego startu. Zawsze bowiem byłem dobrze
przygotowany, bez względu z kim i na jakich zawodach startuję. Mówiąc o
szczególnych chwilach, z pewnością mogę wymienić kilka. Rok 1988 i I
Mistrzostwa Polski w Lublinie, które zakończyły się zdobyciem I miejsca w
walkach do 54 kg. Kolejną jest Puchar Świata w 1989 r. w Korei Północnej,
gdzie wywalczyłem również złoto w walkach do 54 kg. Szczególne miejsce
zajmuje zdobycie tytułu Mistrza Świata w układach formalnych w 2001 r. we
Włoszech. Była to bardzo wyjątkowa chwila. Po 16 latach treningu, ciężkiego
treningu, stanąłem na najwyższym podium, pokonując w finale  zawodnika z
Korei. Później powtórzyłem ten wynik jeszcze pięć razy.

3. Pracuje/pracował Pan w szkole jako nauczyciel wychowania
fizycznego. Czy na zajęciach były wprowadzane elementy z taekwon-
do?
W pracy szkolnej bardzo często wykorzystywałem umiejętności w
prowadzeniu zajęć. Bardzo przydatne były formy i metody pracy. Ogromny
zasób ćwiczeń pozwalał w sposób bardzo atrakcyjny dla młodzieży
przeprowadzać lekcje, co spotykało się z dużym uznaniem i
zainteresowaniem. Jeżeli chodzi o samo taekwon-do na lekcjach , to takie
lekcje również się odbywały. Każda klasa, którą uczyłem, miała możliwość
zapoznania się z elementami tej sztuki. Prowadziłem również zajęcia TKD
w ramach zajęć do wyboru.
4. Jest Pan zadowolony ze swojej pracy?
Jestem bardzo zadowolony z pracy trenerskiej, bo na niej chciałbym się
skupić. Lata spędzone na sali dały mi ogromny bagaż doświadczenia.
Teraz staram się przekazywać swoją wiedzę młodszym adeptom tej sztuki.
W ciągu kilkunastu lat pracy trenerskiej wychowałem wielu medalistów
mistrzostw świata, Europy czy Polski.
5. Jest Pan wybitnym sportowcem. Dlaczego prowadzi Pan zajęcia w
Lubartowie zamiast wyjechać gdzieś do Korei i być mistrzem?
Lubartów jest moim miastem, w którym mieszkam i mam rodzinę. Jestem
bardzo związany z tym miejscem i nie myślę o wyjeżdżaniu. Otrzymuję
wiele propozycji prowadzenia zajęć w kraju i za granicą,  jednak ogranicza
się to tylko do krótkotrwałych weekendowych wyjazdów. Ciężko byłoby mi
zostawić miejsce, do którego przywykłem, salę w której trenowałem czy
trenujących w moich grupach w Szkole Podstawowej nr 4 w Lubartowie.
Dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów!
  Mateusz Trubalski

  Raczej trudno jest teraz znaleźć osobę, która w ostatnim czasie nie
słyszała w telewizji o Ostrowie Lubelskim. Wiadomość o rzekomo
zmartwychwstałej 91-letniej mieszkance naszego miasta stała się głównym
tematem mediach , a co się z tym wiąże - obiegła całą Polskę, a nawet
część świata. Dla nas, mieszkańców tak małego miasta, jest to
niecodzienna sytuacja. Tak głośnego wydarzenia chyba u nas jeszcze nie
było. 
    Co o tym myśleć? Nikt nie zna przyczyny tego, co się stało, no bo jak
wytłumaczyć fakt, że nie wykazująca żadnych oznak życia osoba może
przebudzić się po 11 godzinach w kostnicy? Odpowiedzi nie zna nawet pani
doktor, która w czasie swojej prawie 30- letniej kariery nigdy nie miała do
czynienia z taką sytuacją. Czy takie zjawisko możemy więc nazwać
cudem? A może to tylko zwykła pomyłka, która wywołała jednodniową
sensację w mediach? Tego nie wiemy. 
    Pewne jest jednak to, że ta wielka afera już niedługo pójdzie w
zapomnienie - tak jak i wszystkie sensacje medialne. Wozy transmisyjne
popędzą w pogoni za inną aferą, a nasz Ostrów nadal pozostanie senną,
spokojną mieściną.
                                                                       Natalia

.

Wychowałem wielu medalistów

  Rozmowa z JAROSŁAWEM SUSKĄ  - trenerem i
wielokrotnym mistrzem świata w taekwon - do 

.

.
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             W OBIEKTYWIE
Piękne zachody słońca w Kaznowie

 Jesienna wycieczka klas drugich 
do Kazimierza i Czarnolasu

"Świętymi bądźcie!' - pierwszacy
ślubowali w Dniu Patrona

KSM 
czyli Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza

.

.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży prowadzi ksiądz Sławek
(przesympatyczny i dobry człowiek). Na spotkaniach, które odbywają się co
piątek o 18 w salce katechetycznej albo w mieszkaniu księdza, rozmawiamy
o sprawach religijnych, ale nie tylko! Z księdzem Sławkiem można
porozmawiać na każdy temat. Wydaje mi się, że gdybym miał jakiś problem,
ksiądz by to zrozumiał i mi pomógł. Te zajęcia nie polegają tylko na tym, że
siedzimy jak wryci w krzesła. Od czasu do czasu oglądamy filmy i jest
nawet plan, żeby wyskoczyć na halę. Tak więc, jeśli jesteś zainteresowany,
to przyjdź do nas w piątek! Z miłą chęcią przyjmiemy Cię do naszego grona.

                                                                                     ~Szczepaaannn

21 października odbyło się ślubowanie pierwszaków połączone z dniem
naszego patrona - Jana Pawła II. Po trzech lekcjach wyruszyliśmy na mszę
św. a tuż po 12 ruszyła cała machina! Po złożeniu ślubowania rozpoczęła się
akademia w wykonaniu pierwszaków. Była poświęcona Janowi Pawłowi II -
w końcu to też Jego święto. Przedstawienie pt. „Świętymi bądźcie” było
naprawdę udane i dało wiele do myślenia. Odkryliśmy także talenty naszych
młodszych kolegów. Miejmy nadzieję, że dotrzymają złożonych ślubów i
czekamy na otrzęsiny! Po nich nasze "kociaki" staną się w pełni uczniami
gimnazjum.                                                               ~Szczepaaannn

Panorama Kazimierza Dolnego

Z wizytą u autora fraszek i trenów

Maciek Szczepański

Maciek Szczepański

Piotr Wiśniewski

*
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Sepak Takraw 

Czekoladowe szyszki

Zieleń uspokaja !
A więc... zrelaksujmy się !

Nicholas Sparks -        
       Ostatnia Piosenka

 Siedemnastoletnia Ronnie reaguje z niechęcią na
informację, że całe lato spędzi z ojcem, z którym
od dawna nie utrzymuje kontaktów. Trzy lata
wcześniej jej rodzice rozwiedli się, a zmęczony
robieniem kariery ojciec Ronnie, utalentowany
pianista, porzucił Nowy Jork i przeniósł się do
miasteczka w Północnej Karolinie. Dla
zbuntowanej dziewczyny to ciężka próba:
przyzwyczajona do zgiełku wielkiego miasta,
zakochana w jego nocnym życiu, musi zmierzyć
się z atmosferą małej mieściny oraz stawić czoło
ojcu, do którego ciągle czuje żal. Czy będzie to
najgorsze lato w jej życiu ? Wszystko na to
wskazuje. Pewnych rzeczy nie da się jednak
przewidzieć - na przykład tego, że pozna Willa,
przystojnego siatkarza ani tego, że zakocha się z
wzajemnością... Wiele się później zmieni.Jeśli
chcecie dowiedzieć się, co będzie dalej
przeczytajcie. Ta książka jest świetna! Polecam
ją :)                     ~Andżela

Pewnie wielu z was czytając tę nazwę pomyślało
: "O czym oni w tej gazetce piszą?" Spokojnie to
tylko jeden z nietypowych sportów. Sepak Takraw
to dyscyplina sportowa będąca skrzyżowaniem
siatkówki oraz piłki nożnej. W drużynie występuje
3 zawodników. Gra polega na odbijaniu piłki ponad
siatką. Łatwe nieprawdaż? Ale co jeśli odbicia
można wykonywać każdą częścią ciała oprócz
rąk? W tym momencie sprawa się nieco
komplikuje :)
                                                 ~Patison :D 

Składniki:
- ok. 110 g mleka skondensowanego słodzonego.
- tabliczka czekolady gorzkiej (tj. ok. 80-90 g)
- ok. 50 g ryżu preparowanego.
Sposób przygotowania:
Krok 1.
Do rondelka wlewamy mleko. Na niewielkim ogniu podgrzewamy, aż będzie
wrzeć delikatnie. Trzeba uważać i robić to z wyczuciem, żeby od dna się nie
przypaliło, dlatego cały czas mieszamy.
Krok 2.
Następnie dodajemy gorzką czekoladę w kawałkach i mieszamy, aż się
rozpuści.
Krok 3.
 Wsyp ryż preparowany i mieszaj. Zdejmij z ognia.
Krok 4.
Przekładaj na papier. Formuj kulki. Kulki wkładamy do lodówki, aż zastygną.
Po około godzinie już na pewno będą gotowe.

SMACZNEGO ! :3

                                                                                ~Andżela

.

Rozgrywa Sepak Tarkaw

.

.

Wykonawca Tytuł

1 A Great Big World &
Christina Aguilera

Say
Something

2 Iggy Azaela & Rita Ora Black Widow

3 Mrozu Poza Logiką

4 Meghan Trainor All About
That Bass

5 Taylor Swift Shake It Off

6 Bednarek Chwile jak te

7 LemON Scarlett

8 Ed Sheeran Give Me
Love

                                                    Bartek

. .

.

Żródło: Internet

Maciek Szczepański

.

. .


