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Numer 48 11/15

JESIEŃ JEST PIĘKNA! KONKURS HISTORYCZNY
           1944: BÓG.HONOR.OJCZYZNA

28 X 2015 r. w Zespole Szkół w Kocku odbył się Powiatowy
Konkurs Historyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. Pytania były trudne i wymagały
szczegółowej wiedzy (dotyczyły Akcji „Burza” i
uczestniczącej w niej 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK). 
W kategorii szkół gimnazjalnych III miejsce zdobyła
Magdalena Kucharska z kl. III B. Gratulujemy!

Magda w gronie laureatów

Brrr...

.

Wiktoria Kaznowska
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JESIEŃ W OBIEKTYWIE WIKTORII KAZNOWSKIEJ

A kuku!

Ja i mój kolega żołądź

Jesienny klimat

Pościelone...Wiktoria Kaznowska

Wiktoria Kaznowska

Wiktoria Kaznowska

Wiktoria Kaznowska
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Ścieżka szczęścia

Te, ktore grają w chowanego

Mówcie mi Sromek

Łapię ostatnie promyki

Za kurtyną

Wiktoria Kaznowska

Wiktoria

Wiktoria Kaznowska

Wiktoria Kaznowska

Wiktoria Kaznowska
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GIMNAZJUM PIELGRZYMUJE

Malusie dreptusie

Tulimyyy

  8 października, jak co roku, odbyła się pielgrzymka uczniów klas trzecich
do Częstochowy  i Wadowic. Zaczęła się dość ekstremalnie, bo zbiórkę
mieliśmy przed świtem, o 3:45. Potem było długie  siedzenie w autokarze (
jakieś 7-8 godzin). Jechaliśmy i jechaliśmy, a drodze nie było końca… Gdy
już dotarliśmy na miejsce, wszystko działo się szybko. Najpierw kilka fotek,
a potem biegiem na mszę! Oczywiście nie można się było zagapić - przy 20
tysiącach małych buziek nieprędko by nas odnaleziono.  Aż tylu
uczestników przybyło w tym roku na uroczystości z ponad 500 szkół z całej
Polski i z Wilna. Tegoroczna XV pielgrzymka przebiegała pod hasłem: „Jan
Paweł II – patron rodziny”. Msza święta, odprawiona pod przewodnictwem
duszpasterza Rodziny Szkół im. Jana Pawła II - księdza biskupa Henryka
Tomasika, minęła dość szybko. Każda homilia słuchana na zewnątrz ma
szczególny urok, a pejzaż częstochowskich błoni jeszcze ją umilał.
  Tradycyjnie, po mszy świętej udaliśmy się na obiad. Rosołu, niestety, nie
było, chociaż może to i lepiej, bo nad głową szybowały nam jak szalone dwa
gołębie (nie przeszkadzało im to, że byliśmy w zadaszonym
pomieszczeniu). Ci, którzy mają bujną wyobraźnię, mogliby więc pomyśleć,
że ów rosół jest właśnie z gołębi! Po obiadowej integracji z ptakami 
pomodliliśmy się przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej o
szczęśliwe zdanie egzaminów i w różnych własnych intencjach, po czym
znów wyruszyliśmy w drogę - tym razem tylko na 3 godziny, by  przenieść
się na nocleg do Zakrzowa. Po ciężkiej nocy (oj, dla niektórych nie obfitowała
w sen!) około 7:30 wyruszyliśmy znów w trasę - do muzeum Ojca Świętego
Jana Pawła II urządzonego w dawnym domu rodziny Wojtyłów. Miejsce to
naprawdę godne jest uwagi - świetnie urządzone przez twórców między
innymi Muzeum Powstania Warszawskiego, doskonale dostosowane do
potrzeb współczesnego obserwatora, wyposażone w multimedia, doprawdy
magiczne. Dzięki przeróżnym eksponatom związanym z osobą papieża w
każdym zakątku nowo wyremontowanego domu odczuwa się  obecność
Ojca Świętego.
Skoro byliśmy w Wadowicach, nie mogło zabraknąć kremówek,  które miały
nawet specjalny papieski certyfikat . Po konsumpcji tego przepysznego
ciasta (doprawdy, warte grzechu!) wyruszyliśmy do ostatniego już miejsca
na naszej liście - czyli do Kalwarii Zebrzydowskiej, by odwiedzić to
szczególne miejsce kultu. Dokonano tam rekonstrukcji trasy jerozolimskiej
drogi krzyżowej.
  Około godziny 1400, zmęczeni, ale pełni wrażeń, znów wyruszyliśmy w
drogę i już o 2100 pod osłoną nocy witaliśmy z uśmiechem Ostrów Lubelski.
                                                                      Magda Kucharska

*

Wiktoria Kaznowska

Wiktoria Kaznowska
*
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POD SKRZYDŁAMI PATRONA ZBIÓRKA NA BŁOGOSŁAWIONY CEL

  23 X 2015 r. świętowaliśmy w naszym gimnazjum „Dzień Patrona”.
Podczas tej uroczystości uczniowie klas I złożyli ślubowanie na sztandar
szkoły.  Pierwszoklasiści zaprezentowali też piękny program słowno –
muzyczny pt. „Lolek z ciszy niepokalanej”.
  W uroczystości wzięli udział goście, m.in.: Burmistrz Ostrowa Lub. - Pan
Józef Gruszczyk, przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Robert Powałka,
przedstawiciele Rady Rodziców oraz instytucji współpracujących ze szkołą.

  W dniach 15 -16 X 2015,  jak co roku, odbyła się zbiórka pieniędzy na
stypendia dla dzieci z ubogich rodzin, czyli Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Prowadziło ją Szkolne Koło Caritas pod opieką pani Bożeny Majewskiej.
Każdy z naszych wolontariuszy miał na sobie chustę i przynajmniej jedna
osoba z grupy - identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, to
pomagało nas rozpoznać. Kwestowaliśmy na placu targowym, na ulicach
Ostrowa, w okolicach Biedronki oraz w gimnazjum i szkole podstawowej.
Mieszkańcy podchodzili do tej zaszczytnej akcji różnie: jedni zdecydowanie
mówili, że ludziom należy pomóc, a drudzy dziękowali, odchodzili w
milczeniu lub tłumaczyli się, że nie mają ze sobą portfela. Akcja przebiegła
spokojnie i udało się uniknąć przykrych incydentów. Zebraliśmy 492 zł i
jeden grosz!
                                                             Magda Kucharska

Z WIZYTĄ W TEATRZE

Igor w roli Lolka *

.
*

  26 października klasy drugie wyjechały do Teatru Kameralnego w Lublinie,
aby obejrzeć komedię Aleksandra Fredry "Zemsta". Sztuka nie była łatwa w
odbiorze, ale kilka scen zapadło w pamięci, m.in. pisanie listu przez
Dyndalskiego, który usiłował skrupulatnie zapisać każde "mocium panie"
swego chlebodawcy, pisanie testamentu przez Papkina lub jego taniec z
talerzami (jeden się stłukł). Trochę ponarzekaliśmy na zbyt ubogą
scenografię i niezbyt kulturalne zachowanie grupy zajmującej miejsca za
nami, ale ogólnie wrażenia są pozytywne. Obejrzenie sztuki pozwoliło lepiej
zrozumieć przebieg akcji i charaktery głównych bohaterów: Cześnika i
Rejenta.

* *

.
*
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JESIEŃ W OBIEKTYWIE JAKUBA POWAŁKI

Wpisany w pejzaż

Nie damy się jesieni

Ostatnie błyski...

Tędy droga

Piegowaty

Jakub Powałka

Jakub Powałka

Jakub Powałka

Jakub Powałka

Jakub Powałka
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Ciemno wszędzie

Dzieło sztuki

Martwa natura

Szyk i elegancja

A za rogiem...

Jesień tuż tuż

Jakub Powałka

Jakub Powałka

Jakub Powałka

Jakub Powałka

Jakub Powałka

Jakub Powałka
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LISTOPADOWE ŚWIĘTA:
                 Święto Niepodległości

CZY WIESZ... jak inne kultury
obchodzą Święto Zmarłych?

LISTOPADOWE ŚWIĘTA:
                     Wszystkich Świętych

Tradycją Szkolnego
Koła Caritas stało się
porządkowanie
cmentarzy,
szczególnie tych mogił,
które są opuszczone i
zaniedbane. W tym
roku wolontariusze
udali się na cmentarz w
Ostrowie Lub. oraz
stary cmentarz
prawosławny w
Kolechowicach. Przy pracy

  W tym roku nasze gimnazjum nieco inaczej niż zwykle świętowało
odzyskanie niepodległości. Zamiast tradycyjnej akademii postanowiliśmy
zorganizować Przegląd Pieśni Patriotycznych i Żołnierskich. 
  12 października w  gościnnych progach Centrum Kultury wystąpili soliści,
duety oraz całe klasy lub ich przedstawiciele. Zaprezentowali wiele znanych
pieśni, np. "Marsz Pierwszej Brygady", "Piechota", "Rozkwitały pąki białych
róż", "Biały krzyż". Mogliśmy też wysłuchać utworów mniej znanych, jak "11
Listopada", "Pieśń Kronika" czy piosenki promującej film "Miasto 44", zaś w
finale - przejmującej ballady Bułata Okudżawy "Modlitwa". Wszystkie klasy
postarały się o patriotyczne akcenty scenicznej stylizacji - były więc flagi,
białe i czerwone baloniki, kotyliony i kokardy narodowe, piękne czerwone
kartki z białymi różami oraz żołnierskie mundury. Była  trema i adrenalina
związana z wyjściem na scenę, ale także integracja i zadowolenie z udanego
wystąpienia. Wszystkie były naprawdę świetne!

JAPONIA
Japońskie święto ku czci dusz zmarłych, znane jako O-bon lub Bon
odbywa się w połowie lipca lub sierpnia i trwa zwykle trzy dni. Japończycy
wierzą, że duchy zmarłych powracają na Ziemię, aby odwiedzić swoich
bliskich. W wielu regionach stosuje się także specjalne przedmioty –
symbole, która mają powitać oraz żegnać nieboszczyków. I tak, aby
przywitać zmarłego, przy wejściu do domów ustawiane są latarnie, tzw.
mukaebi - „ognie powitalne”. Kiedy dusze zmarłych opuszczają swoje
rodziny w ostatnim dniu święta, Japończycy żegnają je „ogniami
pożegnalnymi”.
EKWADOR
Można by powiedzieć, że Święto Zmarłych w Ekwadorze równoznaczne
jest z jedzeniem. Wiele rodzin zasiada wtedy przy suto zastawionym stole.
Odwiedzając groby zmarłych, Indianie przynoszą im w ofierze ich ulubione
potrawy. W niektórych regionach przy grobach można zauważyć ludzi
grających w kości. Nie jest to traktowane jako rozrywka, ale forma
porozumiewania się ze zmarłymi. Każdy wyrzucony numer odczytywany
jest jako potrzeby lub zarzuty nieboszczyka.   Asia

Piechota

My, Pierwsza Brygada
Japońskie lampiony witające dusze

*

Maciej Szczepański

Maciej Szczepański
Internet
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JESIEŃ W OBIEKTYWIE MACIEJA SZCZEPAŃSKIEGO

Zobacz, ile czerwieni...

Gramy w zielone

Jesień w pełnej krasie

Pod baldachimem liściM.Sz.

Maciej Szczepański

Maciej SZczepański

Maciej Szczepański
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  4 listopada 2015 odbyły się powiatowe eliminacje XIX Jesiennego Konkursu
Recytatorskiego "Świat jest teatrem". Po zapoznaniu się z recytacją 103
osób jury wyłoniło 5 uczniów do reprezentowania powiatu lubartowskiego
podczas eliminacji w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie. Odnieśliśmy
tutaj bardzo duży sukces, ponieważ we wspomnianej piątce mamy aż dwoje
reprezentantów: Joanna Ziółkowska z klasy II A zajęła I miejsce, recytując
fragm. anegdoty teatralnej Antoniego Czechowa "Komik",  a Jakub Powałka
z kl. II A - II miejsce z monologiem "Artysta dramatyczny". Wszyscy nasi
recytatorzy zaprezentowali się znakomicie!
  5 listopada braliśmy udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim im.
Zbigniewa Herberta, organizowanym przez ZS nr 2 im. Księcia Karola
Sanguszki w Lubartowie. Tutaj, niestety, oddaliśmy pole konkurencji, nie
odnosząc tak spektakularnych sukcesów. Z pewnością jednak nie
powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa ...

                    JESIENNE
     KONKURSY RECYTATORSKIE

Asia recytuje "Komika"

Kuba - artysta dramatyczny

Smutno...

...i trochę strasznie

E.A.

E.A.

Weronika Domańska

Weronika Domańska
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COŚ NA ZĄB
              KĄCIK KULINARNY

   ZE SPORTU

Zebra
5 jaj
1 ½ szklanki cukru
2 ½ szklanki mąki
2/3  szklanki oleju
1 szklanka oranżady
2 łyżeczki proszku do pieczenia
2 łyżeczki kakao
Wykonanie: Wszystko razem dokładnie wymieszać. Podzielić na dwie
połowy ; do pierwszej dodać kakao, a do drugiej dwie łyżki mąki. Do
tortownicy wlewać na przemian: dwie łyżki masy z kakao i na przemian dwie
łyżki masy z mąką. Piec 45 min. w temperaturze 160 stopni.
                                                                                Daria

  Dnia 4.11.2015.r w Lubartowie odbyły się zawody w badmintona. Brało w
nich udział dziewięć drużyn chłopców i dziewcząt. Naszą szkołę
reprezentowały dwie drużyny w składzie: pierwsza - Daria Miziołek i Karolina
Łubkowska, druga drużyna - Karol Socha i Michał Bliźniuk. 
  Nasze drużyny po ciężkich bojach zajęły czwarte miejsca. Zwycięzcom,
jak i wszystkim graczom, serdecznie gratulujemy!
                                                                                     Daria

OKIENKO KULTURALNE
  Przed świętami znów      
oglądamy "Listy do M"

zebra

:)

.

Sałatka z kurczakiem
Składniki:
- 2 filety z kurczaka
- 1 duży ogórek zielony
- 2 papryki
- 1 opakowanie makaronu- w kształcie ryżu lub inny drobny makaron
- przyprawa kebab gyros
- 3-4 łyżki majonezu
- pieprz
- sól
Przygotowanie:
Makaron ugotować i przelać zimną wodą. Ogórek i paprykę pokroić w
kostkę i dodać do miski z makaronem. Filet z kurczaka pokroić w kostkę,
smażyć do momentu odparowania wody, następnie  dodać do niego
przyprawę gyros i chwilę podsmażyć. Dodać do miski z makaronem,
ogórkiem i papryką, doprawić solą i pieprzem. Na koniec dodać 3-4 łyżki
majonezu i dokładnie wymieszać.
  Smacznego! ;)  
                                                                                       Asia

Choć do gwiazdki zostało jeszcze około półtora miesiąca,
z wystaw sklepowych już straszą nas starcy w czerwonych kubrakach, a w
radiach słychać upiornie słodką melodię "Last Christmas".
Atmosfera świąteczna już nas otacza, dlatego świetnym pomysłem na film,
który można obejrzeć, otulając się kocem, z gorącą herbatą i ulubionymi
słodyczami są "Listy do M" .
Pogubieni życiowo bohaterowie odkryją, że to, co ich spotkało, to właśnie
miłość! W ten jeden, wyjątkowy dzień w roku, pięć kobiet i pięciu mężczyzn
przekona się, że przed miłością i świętami nie da się uciec.
Może „Listy do M.” nie są, aż tak skomplikowane, by oglądać je milion razy
jak inne filmy, ale uważam, że  wpisują się znakomicie w przedświąteczny
nastrój, wywołując u widza refleksję o tolerancji, odpowiedzialności i
uczuciach.
Po obejrzeniu tego filmu poczułam świąteczną atmosferę i pozytywną
energię! Polecam wszystkim!   Weronika

Napiecyku.pl

Daria Miziołek

.
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SUPLEMENT - JESIENNA GRA W KOLORY

Pora wrzosów Zawstydzony

Na dywaniku Jej wysokość brzoza

:) :)

:) :)


