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         POMYSŁ NA FERIE 
      

XXIV Spotkania z Kolędą 

Propozycja dla tych, którzy
wyjechać nie mogą...

.

.

25.01. odbył się przegląd
kolęd.Na scenie Centrum
Kultury zaprezentowało się
11 grup. Kolędowali
uczniowie szkół
podstawowych oraz
podopieczni Domu Pomocy
Społecznej, młodzież z CK
Voice oraz nasz szkolny
zespół No Name. 

    Walentynki –
sympatyczne święto
obchodzone 14 lutego na
stałe zagościło w naszych
kalendarzach. Tego dnia
ludzie wysyłają do
ukochanych „walentynkę” -
kartkę z wyrazami miłości
czy po prostu sympatii.
 To bardzo miły sposób na
przypomnienie się
przyjaciołom i świetna
okazja do dyskretnego

wyznania komuś miłości.    
Niekiedy obdarzamy się
także upominkami. Tutaj
królują róże, pluszowe
misie i oczywiście
czerwone serca. 
   Walentynki to święto
wszystkich zakochanych -
zarówno tych, którzy
znaleźli już swoją „drugą
połówkę”, jak i tych którzy   
są nieśmiali i obawiają się
wyznać swoje uczucia.

To jest szczególny dzień,
na który warto starannie
przygotować coś
wyjątkowego. 
   Więc uważajcie - Dzień
Zakochanych zbliża się
wielkimi krokami!
               ~Andżela

  Karpacz -  wspaniałe i
wiecznie białe miejsce.
Mrozu i śniegu nam nie
brakuje. Stoki i lodowiska
pełne. Tym, którzy zechcą
się wybrać na narty lub
snowboard, serdecznie
polecam!
                     ~Arcziiinos
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                      WALENTYNKI
"Powiedz mi, jak mnie kochasz..."
                                            (K.I. Gałczyński)

Artur Marczak

Centrum Kultury

CK

.
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  "Ach, co za noc!"
            czyli jasełka najwyższej klasy

         "SZCZĘŚLIWY NUMEREK" Tak się bawiliśmy na dyskotece
choinkowej 29 stycznia!!!

   
   Od nowego półrocza z inicjatywy Samorządu
Uczniowskiego w naszej szkole wprowadzony
będzie tzw. "szczęśliwy numerek"! Uczeń,
posiadający wylosowany na dany dzień
„szczęśliwy numerek”, będzie zwolniony z
odpowiedzi ustnej, niezapowiedzianych kartkówek
oraz nie będzie ponosił konsekwencji za to, że nie
odrobił pracy domowej. Oczywiście, jeśli będziesz
przygotowany, to  możesz z własnej woli pisać
kartkówkę, zgłosić się do odpowiedzi oraz
poprosić nauczyciela, żeby sprawdził Ci pracę
domową. Zarząd SU będzie losował "szczęśliwy
numerek" każdego dnia rano, pod opieką
nauczyciela.                                       ~Szczepan

    Nasze jasełka pt. „Ach, co za noc!” według scenariusza Adama Szafrańca
podbiły serca wszystkich, którzy je oglądali - nie tylko w Centrum Kultury, ale
również w kościele. 
   W Centrum Kultury zaprezentowaliśmy je 19 grudnia, natomiast w kościele
- przed pasterką.  Widowisko wymagało długich przygotowań. Wystąpiło w
nim wielu „aktorów” wcielających się w przeróżne role: pasterzy i ich
zwierząt, aniołów, mędrców, Świętej Rodziny, chorych, Wielkiej
Niedźwiedzicy, Gwiazdy Betlejemskiej…  W finałowej scenie  było naprawdę
tłoczno! 
      Oprócz ciekawych kostiumów można było podziwiać  kolędy
skomponowane na potrzeby scenariusza: wiele z nich było skocznych,
porywających do tańca (tu pole do popisu miały anioły), ale także
wzruszających, lirycznych (jak kołysanka  Matki Bożej śpiewana przez
Oktawię). Jako że brałem udział w tym przedstawieniu, miło mi było
usłyszeć wiele pochwał, takich jak: "wzruszyłam się do łez", "to był
naprawdę świetny występ". Dla takich słów warto się trudzić.
                                                                 ~Szczepan
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Małgorzata Sobczyńska
Małgorzata Sobczyńska

Małgorzata Sobczyńska

Internet Maciek Szczepański
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                      Nasz kolega, jakiego nie znacie - OLAF MALINOWSKI

Nie dla Kujonów: Słyszałyśmy trochę o Twoich
niecodziennych zainteresowaniach. Może
opowiesz nam, czym zajmujesz się w czasie
wolnym ?
Olaf: W wolnym czasie, którego mam bardzo
mało, trenuję wspinaczkę sportową. Treningi mam
4 razy w tygodniu, już od 4 lat.
NDK.: Podczas swoich podróży odwiedziłeś wiele
miejsc. Które z nich wspominasz jako
najciekawsze i dlaczego ?
O: Podróżujemy dużo po Polsce, jak i za granicę.
Najmilej wspominam wyjazd na zawody do
miejscowości Arco we Włoszech nad jeziorem
Garda. To bardzo piękne miejsce.

NDK.: Co fascynującego jest w Twoim hobby ?
O: To trudne pytanie, bardzo lubię sie wspinać i
sprawia mi to ogromną satysfakcję. Szczególnie
kiedy uda mi się pokonać trudną drogę.
NDK.: Co najbardziej Ci się podoba we
wspinaczce? 
O: Lubię rywalizację na zawodach i pokonywanie
coraz to nowych wyzwań i bardzo cenię moich
klubowych kolegów, z którymi sie wspinam.
NDK.: Skąd wzięła się u Ciebie ta pasja ?
O: Wspinałem się na wszystkie drzewa, a
czasami na dach, więc rodzice w obawie, abym
nie zrobił sobie krzywdy, zapisali mnie do klubu
wspinaczkowego.
NDK: Gdzie zamierzasz pojechać w najbliższym
czasie?
O:W ferie wyjeżdżamy do Mitterdorf w Austrii, a
na wakacje razem z rodzicami jedziemy na
grecką wyspę Kalymnos. To świetne miejsce dla
wspinaczy.
NDK.: Czy masz jakieś osiągnięcia we
wspinaczce?
O: Oto moje dotychczasowe rezultaty:
1: Puchar Młodzików i Dzieci — Młodzicy, czas
(Warszawa, 2014-12-13) 
1: Puchar Młodzików i Dzieci — Młodzicy, czas
(Jaworzno, 2014-11-22) 
2: Puchar Młodzików i Dzieci — Młodzicy,
prowadzenie (Warszawa, 2014-12-13) 

2: Puchar Młodzików i Dzieci — (Tarnów, 2014-
11-08)
2: Ogólnopolskie Mistrzostwa Młodzików i Dzieci
— (Jaworzno, 2014-08-29) 
2: Puchar Młodzików i Dzieci — Młodzicy, czas
(Bytom, 2013-10-12) 
3: Puchar Młodzików i Dzieci — Młodzicy,
prowadzenie (Konin, 2013-11-30) 
3: Puchar Młodzików i Dzieci — Młodzicy, czas
(Warszawa, 2013-06-22) 
4: Puchar Młodzików i Dzieci — Młodzicy,
prowadzenie (Nowy Sącz, 2014-12-07) 
4: Puchar Młodzików i Dzieci — (Bytom, 2014-10-
25)

NDK: Dziękujemy za rozmowę i życzymy Ci
samych sukcesów!
O: Dziękuję.    
                               ~Patison i Angela :D 
             

:)

:)

Jestem przekonana,
że każdy ma swój
własny pogląd na
temat tego święta.
Podobno "Jeżeli
kogoś się kocha,
powinno mu się to
okazywać przez cały
rok, nie tylko tego
jednego dnia." Na
pewno jest w tym
trochę prawdy.
Jednak jest też tak, ż
e pary niecodziennie
mogą pozwolić

sobie na wspólne
wyjście np. do kina,
na basen. Ten dzień
to okazja, żeby
zostawić wszystko i
poświęcić czas
drugiej osobie. To
jest chyba
zrozumiałe.  Niektóre
pary wydają czasem
duże ilości pieniędzy
na rzeczy typu:
poduszka ze
wspólnym zdjęciem,
osłona na koło

z sercem, kubek,
który pewnie zaraz
pęknie, ale ma na
sobie napis "kocham
Cię", więc jest o 20 zł
droższy. Pewnie
niejeden ucieszyłby
się z takiego
prezentu, ale po co
aż tak przejmować
się drobiazgami ?
Lepiej wydać na coś,
co ucieszy was
oboje:) Słyszy się też
opinie, że Walentynki

to święto producentó
w gadżetów. Każdy
ma na pewno własne
zdanie na ten temat.
Prawdą jest, że w
tym czasie sprzedaje
się więcej rzeczy z
serduszkami, z
wyznaniami miłości,
ale jeżeli ktoś
wybiera taką formę
okazywania uczuć,
to jego sprawa.
Wydaje mi się, że
ważniejsze jest, żeby

ten dzień spędzić z
ukochaną osobą,
być blisko,
niekoniecznie
obdarowując się
kiczowatymi czasem
prezentami, które
mają świadczyć o
naszym uczuciu. 
Walentynki to dzień
nie tylko par ale i
tych, którzy nie mają
bliskiej osoby. Być
może kochają kogoś
, ale nie mają odwagi

tego wyznać. Ten
dzień to dobra
okazja, żeby
pokonać 
nieśmiałość czy
strach i powiedzieć o
swoich uczuciach.
Reakcja kochanej
osoby nie zawsze
może być taka, jakiej
się oczekuje, ale
chyba tego dnia
warto spróbować:)   
~Aga

                               JAK TO JEST Z TYMI WALENTYNKAMI?
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     FILM O WOJNIE TEŻ MOŻE BYĆ CIEKAWY   ZIMA W OBIEKTYWIE
  

  NIETYPOWE ŚWIĘTA
          w lutym 2015

9 luty - Dzień Pizzy
13 luty- Dzień Radia
15 luty - Dzień Singla
16 luty - Dzień
Listonoszy
17 luty - Dzień Kota
21 luty - Dzień Języka
Ojczystego
23 luty - Dzień Walki z
Depresją
24 luty - Dzień
Niespodziewanego
Całusa
26 luty - Dzień
Dinozaura

27 luty - Dzień
Niedźwiedzia
Polarnego
28 luty - Dzień Kibica
Cracovii

                  ~Szczepan

.

"Miasto 44" to film Jana Komasy, reżysera „Sali
samobójców”. Opowiada o młodych Polakach,
którzy wchodzą w dorosłość w okrutnych realiach
okupacji. Mimo to są jak wszyscy młodzi ludzie -
pełni życia, namiętni, niecierpliwi. Żyją tak, jakby
każdy dzień miał okazać się tym ostatnim, co
chyba jest zrozumiałe, zważywszy, że w każdej
chwili grozi im śmierć. 
   Na pierwszy plan wysuwa się historia miłości i
przemiany głównego bohatera - Stefana, który
wybiera się walczyć w powstaniu, najpierw ze
względu na poznaną dziewczynę – „Biedronkę”,
potem motywuje go zemsta, a na końcu wola
przetrwania. Sytuację komplikuje jednak
koleżanka z oddziału, Kama, która też wodzi na
pokuszenie młodego Stefana. Razem z
bohaterami wciąż walczymy, wciąż uciekamy,
wciąż się bronimy.
  Choć w "Mieście 44" dostrzegam pewne
słabości np.  ujęcie pocałunku w zwolnionym
tempie, w ogniu karabinowego ostrzału, film
bardzo mi się podoba.
   Dla niezdecydowanych może zachętą będzie
informacja, że zrealizowano go z niezwykłym
rozmachem, jeśli chodzi o kostiumy, scenografię
czy obsadę. Aż 5 000 ton gruzu użyto do
odtworzenia zniszczonego miasta, a efekty
specjalne konsultował wybitny hollywoodzki
specjalista.  ~Aga

.

SKŁADNIKI na 12 sztuk :  
• 150g ciasteczek owsianych 
• 500g zmielonego twarogu 
• 1/2 - 3/4 szklanki cukru 
• 1 pełna łyżka mąki pszennej 
• 1 białko jajka 
• 6 truskawek 
Piekarnik nagrzać do 175 stopni. Formę na
muffiny wyłożyć papilotkami. Ciasteczka owsiane
pokruszyć, wyłożyć do papilotek, uklepać.
Twaróg wymieszać z cukrem, mąką, białkiem.
Można dodać aromaty. Masę wyłożyć na
ciasteczka, w środek wcisnąć połówkę truskawki.
Wstawić do nagrzanego piekarnika i od razu
zmniejszyć temperaturę do 120 stopni. Piec przez
25 minut. Wyjąć z piekarnika i ostudzić. Można
jeść po wystudzeniu lub schłodzeniu w
lodówce.          ~Andżela.

      KĄCIK KULINARNY
                Miniserniczki na walentynki
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Maciek Szczepański


