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                  TAK, TO JUŻ WIOSNA! Między nami, kobietkami...

      I bez "air-maxów" możesz być sobą!

  Czasami jakieś buty się nam nie podobają, a chcemy kupić je ze względu na to, że są
markowe i większość osób w szkole takie ma. Wydaje nam się, że wtedy będziemy lepsi.
Nic bardziej mylnego !
Należy cenić kogoś za charakter, osobowość,  a nie za to, co na siebie włoży.
Dlatego uczniowie z III C i III B postanowili pewnego dnia przyjść do szkoły w... klapkach,
ciapach reniferach, czy po prostu w butach, w których chodzimy po domu.
Oczywiście stres był - i to wielki. Jak inni na nas będą patrzyli ? Czy nauczyciele nic nie
powiedzą? Po ok. 20 minutach zastanawiania się, co z nami będzie, stwierdziliśmy, że "raz
się żyje" i wyszliśmy w naszym pięknym obuwiu z szatni.
Na początku wszyscy (włącznie z nauczycielami) patrzyli na nas, nie  dowierzając, co
mamy na nogach. Uczniowie nie komentowali, śmiejąc się po kryjomu. Natomiast
nauczyciele byli pod wrażeniem naszego pomysłu. Zgodzili się z nami, że markowe buty to
nie jest wyznacznik wartości człowieka. Przez cały dzień chodziliśmy w naszych "ciapach" i
byliśmy zadowoleni, że akcja DZIEŃ BEZ MARKOWYCH BUTÓW udała się! 

                                                                                                          Aga
.

  8 marca to dzień, w którym każda kobieta, nawet ta
najmłodsza, może poczuć się wyjątkowo. Nawet drobny
prezent w postaci życzeń lub czekolady od taty czy kolegi
maluje uśmiech na twarzy każdej z nas. 
  Dlatego miło nam, że chłopcy z naszej szkoły zawsze
pamiętają o tym święcie. W tym roku podarowali
dziewczynom różne prezenty, począwszy od tradycyjnych
kwiatów, a skończywszy na… smoczkach!  Aż strach się
bać na myśl, co dostaniemy w przyszłym roku..!
                                                                          ~  Nati
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Maciek Szczepański

Wiktoria Kaznowska
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SERCE 2.0 - Przygotowujemy się na
Światowe Dni Młodzieży 2016!

Półfinały już za nami!

  Jak wszyscy dobrze wiedzą, w 2016 roku odbędą się Światowe Dni
Młodzieży. Dla polskiej młodzieży będą wyjątkowe, ponieważ odbędą się u
nas! W KRAKOWIE! Musimy pokazać się od najlepszej strony, więc należy
się bardzo dobrze przygotować. Każdy ma swój sposób na przygotowania.  
  My wybraliśmy spotkania SERCE 2.0. W ostatni piątek miesiąca
spotykamy się w Parczewie lub w innej parafii, do której zostaniemy
zaproszeni. Młodzież z naszej  szkoły na spotkaniach reprezentują: Patrycja
Leszczyńska, Artur Marczak, Kuba Szczepański i ja (Maciek Szczepański).
Na ostatnim spotkaniu mieliśmy okazję posłuchać wypowiedzi trzech pań,
które uczestniczyły w  Światowych Dniach Młodzieży. Dzieliły się
przeżyciami z Częstochowy, Madrytu i Rzymu. 
                                                                                                ~ Szczepan

11 marca w naszej szkole odbyły się półfinały piłki siatkowej dziewcząt.   Do
Ostrowa przyjechały drużyny z Lubartowa, Woli Sernickiej i Uścimowa.
Zawodniczki zostały podzielone na dwie grupy. W pierwszej grupie spotkały
się: Gimnazjum nr 1 w Lubartowie, Gimnazjum nr 2 w Lubartowie i
Gimnazjum Sportowe w Lubartowie. Druga grupa przedstawiała się
następująco: Uścimów, Wola Sernicka i Ostrów Lubelski. Do finałów
zakwalifikowały się dziewczyny z Gimnazjum nr 2 w Lubartowie i z Ostrowa
Lubelskiego. Naszą szkołę reprezentowały: Ola Koperczak, Kamila
Koperczak, Ola Szymanek, Angelika Baran, Agnieszka Domańska i Patrycja
Leszczyńska. Naszymi rezerwowymi były: Ola Ziółkowska, Magda
Kucharska, Weronika Domańska, Asia Ziółkowska, Daria Miziołek i
Karolina Łubkowska. I miejsce zajęłyśmy my: dziewczyny z Ostrowa.          
II miejsce przypadło w udziale Gimnazjum nr 2 w Lubartowie, a III Woli
Sernickiej. 17 marca spotkamy się w Kocku na finałach z drużyną z
Lubartowa. Jesteśmy pełne determinacji. Trzymajcie za nas kciuki!
                                                                                  ~Patison :D

.
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      OTWARCIE WYSTAWY
                                           "ŻOŁNIERZE WYKLĘCI"

  11 marca w ostrowskim Centrum Kultury nastąpiło otwarcie wystawy
poświęconej Żołnierzom Wyklętym, czyli tym, którzy nie uznali końca II
wojny i z bronią w ręku wystąpili przeciw sowieckiej okupacji. „Żołnierze
Wyklęci” to ludzie, których komuniści nazywali bandytami, więzili, torturowali,
mordowali, pozbawiając nawet grobu (do dziś nie znamy miejsc pochówku
wielu z nich). Na otwarcie wystawy przybył pan Burmistrz, Józef Gruszczyk
wraz z sekretarzem gminy, panią Sylwią Szczepańską, uczniowie
miejscowych szkół i mieszkańcy Ostrowa.Słowo wstępne wygłosił doktor
nauk humanistycznych KUL, wiceprezes Fundacji Niepodległości – Piotr
Gawryszczak (rozmowę z panem doktorem przeczytacie na str.3).
Obejrzeliśmy również film pt. "Żołnierze Wyklęci".

Maciek Szczepański

. .
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   Zimowe manewry
Si vis pacem,para
bellum

.

.

"Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny"
- tak brzmi tłumaczenie łacińskiej sentencji
będącej mottem manewrów, które odbyły się
31 stycznia w Lasach Parczewskich.
  
  Zorganizowało je  Lubelskie Środowisko
Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii
Krajowej. Manewry  miały na celu doskonalenie
umiejętności dywersyjnych i rozpoznawczych.
    Brało w nich udział 7 uczniów z naszej szkoły:
Piotr Wiśniewski, Mateusz Trubalski, Kamil
Kozicki, Szymon Gruszczyk, Mateusz 
Wołyńczuk, Dawid Drozd i Michał Wróbel.
  Zadaniem naszej jednostki była obrona mostu na
Prokopie przed wrogimi jednostkami. Nasz
oddział został podzielony na 6 jednostek
rozmieszczonych wzdłuż skraju lasu. Co do
wypełnienia zadania, opinie pozostają sprzeczne. 
   Nasza grupa bierze udział w różnego rodzaju
szkoleniach i przygotowuje się do kolejnych
manewrów połączonych z obchodami
upamiętniającymi rocznicę pobytu i walk 27 WDP
AK w ramach akcji ,,Burza’’. 
                                    Mateusz Trubalski
                                                                  

-Na początek poproszę o wyjaśnienie naszym czytelnikom określenia  „Żołnierze Wyklęci”
-Żołnierze Wyklęci to ci, którzy po wkroczeniu na tereny Rzeczypospolitej Armii Czerwonej i powstaniu
tutaj komunistycznego Rządu Ludowego nie zaprzestali działalności zmierzającej do odzyskania przez
Polskę niepodległości. To są żołnierze, którzy bardzo często walczyli przez cały okres od 1939r. -
zarówno ci, którzy byli na terenie kraju i walczyli w strukturach Armii Krajowej czy Narodowych Sił
Zbrojnych, ale także ci, którzy po wrześniu 1939r. wyemigrowali do Francji, później do Wielkiej Brytanii,
a później w różny sposób tutaj wracali. Np. ponad 300 Cichociemnych, którzy tutaj zostali zrzuceni i
stanowili elitę polskiej podziemnej Armii Krajowej. To są także emisariusze Rządu Polskiego, którzy
tutaj wracali, to jest choćby rotmistrz Witold Pilecki, który z niemieckiego obozu jenieckiego dostał się
do Drugiego Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa i na własną prośbę przedostał się do
Polski, aby tutaj prowadzić działalność zmierzającą do odzyskania niepodległości przez Polskę. Więc
„Wyklęci” to ci, którzy nie zaprzestali działań, do końca byli wierni Rządowi Polskiemu na emigracji,
wierni idei niepodległości Polski i wierni Bogu, honorowi i ojczyźnie.
-Czyli piloci z Dywizjonu 303 też byli takimi żołnierzami?
-Tak, wielu polskich żołnierzy, którzy po wrześniu znaleźli się w różnych państwach: czy ci przez
Syberię - żołnierze Andersa, czy ci, którzy przez Rumunię, Węgry, Francję dotarli do Wielkiej Brytanii -
po wojnie wracali. Wielu z nich po wojnie włączyło się do działań konspiracji antykomunistycznej, czyli
zostali Żołnierzami Wyklętymi. Tym bardziej, że bardzo często byli prześladowani tak, jak żołnierze
Armii Krajowej Narodowych Sił Zbrojnych, którzy tutaj przez cały okres okupacji byli w Polsce.
-Czy z naszego regionu pochodzą również „Żołnierze Wyklęci”?
-Lubelszczyzna była takim miejscem, gdzie było najwięcej Żołnierzy Wyklętych, żołnierzy
konspiratorów, którzy pozostali najdłużej. To są także inne miejsca, północne-Mazowsze, Podkarpacie,
ale Lubelszczyzna przez okres okupacji niemieckiej i później drugiej okupacji - sowieckiej była terenem,
gdzie struktury Armii Krajowej, a później zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” były stosunkowo liczne.
Mówiąc o żołnierzach z naszych terenów szczególnie trzeba wymienić, np. majora Hieronima
Dekutowskiego, pseudonim „Zapora”.  W 1939r. opuścił Polskę, przedostał się do Francji i walczył w jej
obronie, później przedostał się do Wielkiej Brytanii. W 1943r. we wrześniu zrzucony już jako
Cichociemny na teren Lubelszczyzny. Na początku działał w Inspektoracie Zamojskim Armii Krajowej,
aby wiosną 1944r. zostać szefem Kedywu Inspektoratów Lublin i Puławy.  Stanął na czele oddziału
partyzanckiego działającego w okolicach Bełżyc, czyli na południe od Lublina. Z tym oddziałem brał
udział w Akcji Burza w lipcu 1944r. W sierpniu 1944r. szedł na pomoc powstaniu warszawskiemu,
niestety granica Wisły była nie do przejścia, w związku z tym rozformował swój oddział. Ci żołnierze,
którzy mogli gdzieś się ukryć, to się ukryli. Niektórzy zostali aresztowani. Sam „Zapora” wyjechał pod
Tarnobrzeg, do swojej rodziny, ale powrócił  tutaj w lutym 1945r. na wieść o tym, że jeden z
uratowanych przez niego ludzi, który później był milicjantem, zastrzelił 4 jego żołnierzy, których zaprosił
na przyjacielską rozmowę. Ci, którzy go uratowali, zostali przez niego zamordowani i wtedy „Zapora”
powrócił i już pozostał tutaj, aż do września 1947r., kiedy spróbował przedostać się na teren Niemiec
okupacji amerykańskiej. Aresztowany po półtorarocznym śledztwie, zamordowany 7 marca 1949r.
Wcześniej przeszedł brutalne śledztwo. Kiedy go sądzono, miał 30 lat. Kiedy go zabito - 31, czyli był
bardzo młody, a jak opowiadają ci, którzy go widzieli podczas procesu, wyglądał jak starzec. Miał siwe
włosy, powybijane zęby, połamane żebra i zerwane paznokcie.
Drugim takim bohaterem Wyklętym był Kapitan Zdzisław Broński, pseudonim „Uskok”. Z Lubartowa,
czy powiedzmy, bardziej z Kijan. On był takim, w pewnym momencie, zastępcą „Zapory”, przy czym
działał na innym terenie - na terenie Lubartowa. Miał kilka patroli, którymi dowodził. Jego los jest inny niż
„Zapory”. On nie przeszedł brutalnego śledztwa, nie wyrywano mu paznokci, nie powybijano zębów, nie
połamano żeber, tylko do końca swoich dni był na wolności. Miał takie swoje schronienie, które
nazywamy bunkrem, a to była ziemianka wykopana pod stodołą w miejscowości Dąbrówka, dzisiaj -
Nowogród, koło Kijan i tam zdradzony został, otoczony przez Urząd Bezpieczeństwa i żeby nie dostać
się w ręce UB, rozerwał się granatem. To było w maju 1949r. czyli 2 miesiące po śmierci „Zapory. 
              Ciąg dalszy rozmowy w następnym numerze. Zapraszamy!                           ~  Arcziii

                       Żołnierze Wyklęci  
 rozmowa z doktorem Piotrem Gawryszczakiem 
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          OKIENKO KULTURALNE
Teleportacja? Wszystko jest możliwe!

W OBIEKTYWIE MAĆKA
        "W marcu jak w garncu"

    Były już filmy i książki romantyczne, historyczne, a teraz przyszedł czas
na coś, co spodoba się także męskiej części czytelników - fantastyczny
film science-fiction "Jumper" .
  Jest to historia o młodym mężczyźnie, który będąc nastolatkiem odkrył, że
posiada zdolność teleportacji. Próbując ocalić zabawkę, którą podarował
koleżance, wchodzi na lód. Ten załamuje się pod jego ciężarem. Tracąc
resztki nadziei, chłopak niespodziewanie teleportuje się do biblioteki w innym
mieście. Wykorzystuje odkrytą umiejętność - pozoruje śmierć, opuszcza
ojca i rozpoczyna nowe życie, a jednocześnie realizację swoich marzeń.     
Od czasu do czasu rabuje banki, aby żyło mu się lepiej. Jednak swoim
zachowaniem zwraca uwagę paladynów – członków organizacji, która od
wieków wyłapuje i likwiduje jumperów takich jak on.
  Film trwa około 1,5 godz., a dzieje się w nim tyle, że na pewno nie znudzi
nikogo! Pojawiła się także druga część - "Jumper 2", więc któregoś wieczoru
można zrobić sobie maraton filmowy i wypocząć, spędzając miło czas :) 
                                                                                             Aga
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SKŁADNIKI:

 - 1 galaretka czerwona
- zielony grejpfrut 
 - czekolada.

 WYKONANIE: 
 Galaretkę rozrabiamy w 350 ml (latem 300 ml) wrzątku. Zostawiamy do
ostygnięcia. Grejpfruta kroimy na pół, łyżeczką wydrążamy miąższ tak, by nie
uszkodzić skórki. Połówki skórki wkładamy do miseczki, by stały stabilnie,
wlewamy galaretkę. Miski wkładamy do lodówki. Kiedy galaretka dobrze
stężeje, kroimy deser na kawałki. Roztopioną czekoladą malujemy pestki
naszym kawałkom arbuza. Podajemy od razu lub przechowujemy w lodówce. I
gotowe! Smacznego!

                                                                                        ~Andżela

.

Galaretki w skórkach cytrusów
                       "ARBUZY"                    

. .

Maciek Szczepański

Maciek Szczepański

www.smakuje.blox.pl


