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Taka zima to nie zima,
śniegu nie ma, mróz 
nie trzyma,
plac się zmienia w staw 
dla żab,
z dachów ciągle kap, 
kap, kap. 

  Tym wierszykiem można
opisać obecną  aurę.
I choć mamy ferie, po
śniegu zostały tylko
wspomnienia. 
  Spod ziemi kiełkują
nieśmiało tulipany, pojawiają
się pierwsze pąki na
drzewach,zaczynają
śpiewać ptaki. 
  Czy zima już nas opuściła
na dobre?

KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWA
                                              JUŻ ZA NAMI

Sejm przyjął uchwałę
ustanawiającą rok 2016
Rokiem Henryka
Sienkiewicza. Okazją jest
przypadająca w tym roku  
170.rocznica urodzin ( 5
maja) oraz 100. rocznica
śmierci (15 listopada).
"Poprzez swoją twórczość,
publicystykę i działalność
społeczną budził
świadomość narodową,
uczył dumy z polskości,
umiłowania ojczyzny i
zdolności do poświęceń " -
uzasadniano propozycję.

    HENRYK SIENKIEWICZ
    PATRONEM ROKU 2016

ZIMA TO JUŻ WSPOMNIENIE? 
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 ZE SPORTU
          Zaczynamy grę o tron

Zwycięstwo siatkarskiej drużyny
chłopców

   5 lutego 2016 r. w naszym gimnazjum odbyły się rozgrywki o awans do
Mistrzostw Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt.
W zawodach wzięło udział 5 drużyn : Gimn. Ostrów Lub, Gimn. Uścimów,
Gimn. Wola Sernicka, Gimn. Nr 2 Lubartów Oraz  Gimn.Nr 1 Lubartów.
Zespoły drogą losowania podzielono na dwie grupy eliminacyjne. Turniej
rozgrywany był do dwóch wygranych setów granych do 20 pkt. Rozgrywki
dostarczyły wielu emocji.
    Po zaciętej walce nasze zawodniczki zajęły I miejsce, zdobywając
okazały puchar i upragniony awans. Teraz mają w planach wzięcie odwetu
na zawodniczkach z Kocka za przegrany w ubiegłym roku finał. „Chcemy
przywieźć jeszcze kilka pokaźnych pucharów, które szukają ciepłej i
przytulnej gabloty, zupełnie takiej jak ta w naszej szkole”- mówią
dziewczyny. 
Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia na finale 8 marca w Kocku!

.

.
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  Męska drużyna siatkarska z naszego gimnazjum dotrzymuje kroku
dziewczętom, czego dowodzi  sukces w niedawnych rozgrywkach, które
odbyły się  w dniu 11.02. 2016 r. w Woli Sernickiej. W półfinale powiatowym
rozgrywek w piłce siatkowej chłopców nasi reprezentanci również
wywalczyli I miejsce.
    Finał odbędzie się w dniu 03. 03. 2016 r. w Kocku.
Życzymy powodzenia!

    Siatkówka od zawsze cieszyła się popularnością wśród uczniów naszego
gimnazjum. Na przestrzeni lat mamy w tej dziedzinie wiele sukcesów, które
upamiętniają  trofea  ustawione w gablotach na holu.  Kolekcja
systematycznie powiększa się o zdobycze przywożone z meczów
wyjazdowych, ale także o pamiątki z rozgrywek międzyszkolnych, których
bywamy gospodarzami.
  W dniu 20. 01. 2016 r. nauczyciele wych. fizycznego: pani Edyta
Walkiewicz i pan Witold Kłoda, zorganizowali w naszej szkole  
I Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt o Puchar Dyrektora
Gimnazjum.
   Wystąpiły cztery drużyny z gimnazjów: Ostrów Lubelski, Skrobów,
Uścimów i Wola Sernicka.
  W zaciętej rywalizacji nasza reprezentacja  wywalczyła I miejsce!

             NOWOROCZNY TURNIEJ
                 PIŁKI SIATKOWEJ
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  BYŁO GŁOŚNO, BYŁO RADOŚNIE

  4 lutego mieliśmy okazję zaszaleć na parkiecie - tego dnia odbyła się
dyskoteka karnawałowo-walentynkowa. Humory dopisywały, bawiliśmy się
świetnie przy muzyce DJ-a z Pogotowia Muzycznego. 
  Strzałem w dziesiątkę okazał się integracyjny taniec belgijski, zwany
"Belgijką". Tańczący szybko opanowali kroki, przyłączając się do 
tanecznego korowodu. 
  O walentynkowy wystrój sali zadbał samorząd szkolny - nad głowami
kołysały się w rytm muzyki kolorowe serca, wykonane wcześniej na
zajęciach artystycznych.  

.

.
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  ZIMOWE MANEWRY "WATAHY"

  Jeżeli lubisz wojsko, niestraszny ci chłód, wilgoć i inne niewygody, chcesz
się wyszaleć na świeżym powietrzu i oderwać od ekranu komputera, zapisz
się do Pododdziału Obrony Terytorialnej Kraju „WATAHA” 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty Armii Krajowej. 
   Jednostka powstała w styczniu 2015 roku. Działa przy miejscowym
Centrum Kultury. Wielu gimnazjalistów o zainteresowaniach militarnych
systematycznie uczestniczy w tych zajęciach. Chłopcy zakupili stosowne
umundurowanie, a na zbiórkach i manewrach szkolą się z zakresu zielonej
taktyki, strzelectwa sportowego, pierwszej pomocy, terenoznawstwa oraz
łączności.
  13 lutego 2016 r. członkowie OT WATAHA wraz  z OT SFORA
GARWOLIN odbywali zimowe manewry  w Lasach
Parczewskich.Obejmowały one  ćwiczenia taktyczne, pierwszą pomoc,
bronioznawstwo. Na ćwiczeniach gościł burmistrz Ostrowa Lubelskiego.

..
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Tuba Lubartowa.

.

. Centrum Kultury



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 50 02/2016 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNie dla Kujonów

  NAJWIĘKSZĄ SATYSFAKCJĄ JEST
POMOC DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI

CZY ZNASZ PATRONÓW ROKU 2016?

           FELIKS NOWOWIEJSKI
kompozytor, autor muzyki do "Roty"

6 stycznia w Święto Trzech Króli pomagamy misjom i misjonarzom.
Także w niedzielę 21 lutego wolontariusze Szkolnego Koła Caritas
kwestowali w kościele parafialnym, aby wspomóc misyjne dzieło "Ad
Gentes".  Posługa misjonarzy wiąże się z wyrzeczeniami, często
narażeni są na różne niebezpieczeństwa, włącznie z utratą życia. Może
nie wszyscy wiedzą, że z naszej parafii pochodzi dwu misjonarzy,
którzy na co dzień pełnią kapłańską posługę aż w Peru. To ostrowianin
- ksiądz Jan Miedzianowski oraz pochodzący z Kolechowic ksiądz
Grzegorz Sagan, który towarzyszył uczniom klas trzecich w jesiennej
pielgrzymce do Częstochowy. W trakcie podróży odbyliśmy krótką
rozmowę.

Do jakiego kraju ksiądz zdecydował się wyruszyć na misję?
Na samym początku byłem zagubiony, szukałem drogi, którą mam
podążać. Wszystko zaczęło się od południowych Włoch, jednak miałem tam
kryzys, który wiązał się z tęsknotą za moim krajem. Następnie zamierzałem
wyruszyć na Ukrainę, co również się nie powiodło. W końcu wyjechałem do
Peru, gdzie jestem już od piętnastu lat. Myślę, że to jest miejsce stworzone
dla mnie.

Jakie są zainteresowania księdza?
Moim największym zainteresowaniem jest pomoc ludziom. Uwielbiam
rozmawiać z ludźmi o ich problemach, powołaniach, marzeniach. To mi daje
szczęście. Czuję, że jestem komuś potrzebny, dlatego zdecydowałem się
wyjechać na misję.

W jakich językach ksiądz mówi?
Płynnie mówię tylko w języku hiszpańskim, ponieważ jest mi najbardziej
przydatny. Oczywiście w każdym plemieniu obowiązuje inny język np.
„Shalinka”, która ma sześć dialektów. Umiem tylko te, które są mi
potrzebne.
                                                          Weronika Grzegorczyk

Ks. Grzegorz wśród dzieci w szkole

            HENRYK SIENKIEWICZ 
 laureat literackiej Nagrody Nobla

 W tym roku Sejm postanowił o ustanowieniu aż trzech
patronów roku. Obok wspomnianego na stronie tytułowej
Henryka Sienkiewicza tytułem Patrona Roku 2016
uhonorowano także Cichociemnych i Feliksa Nowowiejskiego.

  18 stycznia przypadała 70. rocznica śmierci tego
wybitnego kompozytora ( żył w latach:
1877 r. - 1946 r.)
 "Artysta był autorem wielu pieśni patriotycznych,
które umacniały tożsamość narodową Polaków.
W niepodległej Polsce brał czynny udział w
tworzeniu i organizowaniu życia artystycznego".
  Największą sławę zapewniła mu muzyka do
wiersza Marii Konopnickiej "Rota". Do dziś
śpiewamy uroczyście:"Nie rzucim ziemi, skąd
nasz ród...".

  Cichociemni to żołnierze Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie, przeszkoleni w Wielkiej Brytanii
podczas II wojny światowej i przerzucani do
okupowanego kraju w celu prowadzenia walk z
Niemcami.
  15/16 stycznia br. przypadała 75. rocznica
pierwszego zrzutu do walki w okupowanej Polsce
Cichociemnych. Do końca 1944 roku na obszar
Polski zrzuconych zostało 316 Cichociemnych, z
których 112 oddało życie za wolną Ojczyznę.

                  CICHOCIEMNI
    Spadochroniarze, żołnierze AK

Znak Cichociemnych

Kilka ciekawostek o pisarzu:
 *pisał pod pseudonimem Litwos;
* miał trzy żony, każda o imieniu Maria;
* niski wzrost był powodem jego kompleksów; 
* otrzymał od narodu majątek w Oblęgorku.
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Sensacja, afera, wydarzenie, plotka, celebryta, gwiazda- zwyczajny potok słów, który z dnia na dzień zmienia się w centralny punkt odniesienia
wielu ludzi. Skupiając się na znaczeniu słów nowych, nowoczesnych i modnych, zapominamy co oznacza dobro, miłość, ciepło, pomoc-
podstawowe wyznaczniki dla natury ludzkiej. „Przerażające, ale niewinni właściwie nikogo nie obchodzą”.

Natura człowieka czy potwora?

Niejeden raz słyszymy wśród znajomych, rodziny, przyjaciół, a przede wszystkim w mediach o „masakrycznych” morderstwach, strasznych
przestępstwach, wielkich kradzieżach i innych sensacjach. Dlaczego? Tak zwane „newsy telewizyjne” wiodą prym wśród ciekawostek. Skupiają naszą
uwagę na ewenementach, aferach i atrakcjach, które my „kupujemy” i „sprzedajemy” dalej. Zastanówmy się, dlaczego pierwsze wiadomości, pierwsze
strony gazet zajmują wydarzenia skupione na aferach? Dlaczego więcej czasu antenowego poświęca się zbyt krótkiej i obcisłej sukience Pani X, która
tańcząc na scenie, pokazuje zbyt wiele niż życiu biednej staruszki, która marznie w swojej chatce z powodu dużego mrozu. Dlaczego biednej, zmarzniętej
babci nikt nie zauważa? Bo nie robi wokół siebie szumu, nie jest atrakcyjna. Tak właśnie działa siła mediów. Gdzie w takich momentach jest ludzka
serdeczność, wielkoduszność i ciepło? Gdzie chowa się nasze sumienie i empatia? 

Przysłowie to stare: „We wszystkim znaj miarę”

Są święta. Cała rodzina zgromadzona przy nakrytym stole. Śmiechy, żarty, dowcipy, polityka, religia, celebryci - czyli tematy świąteczne XXI wieku.
- A ty jak, Olusiu, masz już chłopaka? - słychać nagle słowa babci, która chce zmienić temat z powodu bólu głowy.
Kolejne 10 minut poświęcone jest Oli, po czym wracamy do punktu wyjścia - polityki.
- A kiedy ślub?- pyta dziadek, którego głowa boli bardziej niż babcię.
Następne kilka minut rozmowy koncentruje się na 24- letniej Monice, która w domu pojawia się tylko na święta. I tak w kółko. Szkoda tylko, że babcia i
dziadek zapomnieli o jeszcze jednej wnuczce, która zawsze jest cicha, spokojna, opanowana i bezkonfliktowa. Nie zauważamy „tylko zwykłych”. Nasze
oko, ucho, głowa chcą kogoś, czegoś, co jest świeże, nowe, świecące i głośne. Chcemy być modni, znani i lubiani, często czyimś kosztem. Nie zwracamy
uwagi na szarych, zwykłych, pospolitych. W dzisiejszych czasach człowiek zwyczajny i niezbyt przebojowy jest skończony na starcie. Do mety dość
daleko. Jak się tam dostać? Czas się zmienić. Z prostego człowieka rodzi się nowa postać, z przesadnie i nieprzyzwoicie rozwiniętą wyobraźnią.
Ta ostatnia wnuczka to Iza, która po świętach zmieniła swój wizerunek i styl bycia - w sposób karykaturalny, trzeba przyznać. Jednak kolejne spotkanie z
rodziną wywołało 15- minutowe komentarze. Sukces - 15 minut Izy. 

Dyplomy i medale, nie podlega to żadnej chwale

Na szkolnych korytarzach, lekcjach, godzinach wychowawczych, często rozmawiamy o klasowych łobuzach, uczniowskich przygodach i incydentach. Nie
zwracamy uwagi na osiągnięcia wzorowych uczniów, nazywając ich pospolitymi „kujonami” - z wyraźnej zazdrości. Nastolatki chętniej oprowadzają się z
Krzyśkiem z II B (szkolnym chuliganem) niż z Grzesiem (piątkowiczem z III A). Większą popularnością chwali się także Kuba - „zawodowy palacz i
alkoholik” niż Piotruś, który chętnie pomógłby niejednej 15-latce z zadaniem z matematyki. Wulgaryzm, nieprzyzwoitość, łobuzerstwo- tego właściwie
chcemy? My, młodzi ludzie, często nieświadomie wybieramy coś, co nas gubi, niszczy i psuje. Jak długo będziemy obracać się w wirze codziennych
sensacji, niesamowitych wydarzeń i „morzu plotek”? Czy jest szansa, by karuzela zła i nieuczciwości zastąpiona była przez karuzelę szlachetności i
godności na miarę XXI wieku? Każdy człowiek musi obrać własną skalę i rozmiar dobroci płynącej prosto z serca. Czy to możliwe? Odpowiedź
pozostawiam tobie, dobry człowieku.
                                                                                                                                                              Kasia Filipek

. .

NASZYM OKIEM
                              Człowiek człowiekowi wilkiem
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 WARTO OBEJRZEĆ W obiektywie 

  Po ciągłych sprawdzianach, kartkówkach nadszedł długo oczekiwany 2-tygodniowy odpoczynek.
Możemy zregenerować siły i pełni energii wrócić do szkoły.
   Każdy chce jak najlepiej spędzić wolny czas. Spotykamy się ze znajomymi, wyjeżdżamy na narty,
aktywnie spędzamy ferie, aby wrócić do szkoły z uśmiechem, prawie takim z jakim z niej
wychodziliśmy :)
Po dniu pełnym wrażeń najlepiej położyć się pod kocem, z gorącą herbatą w rękach i obejrzeć jakiś
dobry film.
Podam dwie propozycje filmów, które oglądałam i moim zdaniem są warte polecenia.
   Pierwszym, wartym uwagi obrazem, jest film "Nietykalni". Sparaliżowany na skutek wypadku
milioner zatrudnia do pomocy i opieki młodego chłopaka z przedmieścia, który właśnie wyszedł z
więzienia. Zderzenie dwóch skrajnie różnych światów daje początek szeregowi
niewiarygodnych przygód i przyjaźni, która czyni ich... nietykalnymi. W wielu sytuacjach film wywołuje
uśmiech na twarzy.
Bohaterowie przeżywają ciekawe przygody. Ich sens opiera się na wartościach, które można ofiarować
drugiemu człowiekowi - przyjaźń, miłość.

    
       Drugą propozycją jest komedia, chyba moja ulubiona,  "Być jak Kazimierz Deyna".
Akcja filmu rozpoczyna się w 1977 roku. W dniu, kiedy Kazimierz Deyna strzelił gola podczas meczu
piłkarskiego Polska-Portugalia, urodził się syn Stefana. Stefan uznał to za znak, że malec - podobnie
jak Deyna - osiągnie sukces piłkarski.
Bardzo przeżywał sukcesy, jak i porażki syna. Mężczyzna uważał, że mimo niepowodzeń Kazik w
przyszłości trafi do polskiej reprezentacji. Dorastający Kazik postanawia odnaleźć swój cel w życiu.
      Oba filmy są moimi faworytami. Ogląda się je bardzo przyjemnie, a uśmiech nie schodzi z twarzy.
     Zachęcam do ich obejrzenia i mam nadzieję, że Wam również przypadną do gustu! 

Weronika Domańska 

. .
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