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       SPIS TREŚCI Wiosna! Wiosna! Ach, to ty!!!

Koniec śniegu! Wiosna w biegu!

Już bociany powracają.
Już skowronki koncert dają. 
Tu krokusy, tam żonkile
spoglądają na świat mile. 
Trawa zmienia swoją zieleń,
chętnie ją polubi jeleń. 
Budzi się przyroda wkoło, 
będzie pięknie i wesoło. 
Słońce teraz częściej świeci, 
na dwór wzywa wszystkie
dzieci. 
                             

Wiosna-wspaniała pora roku, kiedy wszystko budzi się do
życia. Ptaki przylatują z ciepłych krajów, wiją swoje gniazda i
radośnie śpiewają. Kwitną kwiaty, na drzewach pojawiają się
liście, topnieją ostatnie śniegi. Temperatura jest coraz wyższa. 
Wiosna to najpiękniejsza z pór roku. Cały świat rodzi się na
nowo. Jesteśmy radośni i podobnie jak zwierzęta budzimy się z
zimowego snu. 
Na łąkach z każdym dniem widzimy więcej kwiatów, motyli,
pszczół... Wielu z nas wybiera się na przejażdżkę rowerem,
młodzież szaleje na rolkach lub deskorolkach.
Wiosna to okres niezwykle wesoły.
                                                         /oprac. Adrian Nalepa/
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Czy pamiętacie tegoroczne rekolekcje wielkopostne?

                 Poniżej publikujemy rozmowę 
   z jednym z prowadzących tegoroczne rekolekcje - 
                    OJCEM REDEMPTORYSTĄ

Pytanie 1. Z pewnością spotyka się Ksiądz z młodzieżą w trakcie rekolekcji. Czy zdarzyły się incydenty,
które Ojciec nie wspomina miło?

Ojciec Stanisław Janiga:  Nie było takich incydentów. W zasadzie jestem młodym księdzem, ale nie mam
większych problemów, kiedy prowadzę rekolekcje. Z reguły mam do czynienia z grupami zorganizowanymi,
więc uczniowie są z nauczycielami. Oczywiście, są grupy młodzieży, które bardziej trzeba jakoś tam pilnować
czy bardziej upominać. Ale większość z nich jest bardzo spokojna. Czego dowodem jesteście wy - grzeczne
dzieciaki i spokojna młodzież.

Pytanie 2. Od ilu lat Ksiądz prowadzi rekolekcje? Czy trudna jest praca rekolekcjonisty?

OSJ: Najpierw przez dwa lata przygotowywałem się, głównie w Lublinie, gdzie mieszkam, do prowadzenia
rekolekcji. Od tamtej pory poprowadziłem już około dziesięciu czy dwunastu rekolekcji dla dzieci, młodzieży.
W zasadzie w waszej parafii są to moje trzecie rekolekcje w tym roku.

Pytanie 3. My uwielbiamy sport! Jakie dyscypliny Ksiądz uprawiał w młodości?

OSJ: (śmiech) Dyscypliny sportowe!? Hmmm...Ja osobiście bardzo lubię góry. Jakoś tak rzadko grywałem w
piłkę nożną. Natomiast chodzenie po górach i biegi to były takie moje ulubione dyscypliny. Oczywiście
piłkarzyki ręczne też (śmiech).

Pytanie 4. Wiele kazań zapada nam głęboko w pamięć. Ciekawi nas, ile czasu zajmuje Księdzu
wymyślenie homilii?

OSJ: Wymyślenie - to takie słowo, może nieodpowiednie. Poprawnie byłoby - przygotowywanie homilii. W
zasadzie w homilii chodzi o to, żeby to było Słowo Boże, więc nie ma kazania bez wcześniejszego czytania
Pisma Świętego. Ile zajmuje czasu samo przygotowanie? Najpierw trzeba przeczytać ewangelię. Później
chwilę spędzić w kaplicy na rozmyślaniu. Dopiero po tym można usiąść i napisać. To zależy też, jakie ma być
kazanie - długie czy krótkie. Czasami zajmuje mi to około tygodnia. Prawda, jest też taka, że w trakcie
głoszenia, zawsze coś się zmienia. To nie jest tak, że napiszemy i odczytamy. Zawsze przecież posługujemy
się słowem żywym, płynącym prosto z serca. Ja osobiście nie wchodzę na ambonę z kartkami, zostawiam je
w domu. Ważne jest to, żeby mówić bezpośrednio do ludzi. Nie czytać, ale głosić! /oprac. Szymon Bugno,
Paweł Bieryt/

Wywiad przeprowadzili: Paweł Bieryt, Szymon Bugno, Adrian Nalepa oraz Wiktoria Lisowska
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         NA SPORTOWO

Grupy Mistrzostw Europy w piłce nożnej 2016

Wszystkie grupy prezentują się następująco:

Grupa A: Francja, Szwajcaria, Rumunia, Albania
Grupa B: Anglia, Rosja, Słowacja, Walia
Grupa C: Niemcy, Ukraina, Polska, Irlandia Północna
Grupa D: Hiszpania, Chorwacja, Czechy, Turcja
Grupa E: Belgia, Włochy, Szwecja, Irlandia
Grupa F: Portugalia, Austria, Węgry, Islandia

                ZŁOTY KAROL,
                         ZŁOTY MEDAL

Wychowanek KM KTH Krynica. Od 2014 zawodnik
Cracovii związany dwuletnim kontraktem w formie
wypożyczenia.
To Karol Kisielewski. Urodził się 7 października 1995 r. w
Krynicy-Zdroju. 
W barwach reprezentacji Polski do lat 18 wystąpił na turnieju
mistrzostw świata juniorów do lat 18 w 2013. W barwach
reprezentacji Polski do lat 20 wystąpił na turnieju mistrzostw
świata juniorów do lat 20 w 2015.
Kariera

KH Sanok U18 (2011-2012)
KH Sanok U20 (2012-2013)
1928 KTH (2013-2014)
Cracovia (2014-obecnie)

Sukcesy
Złoty medal Mistrzostw Polski: 2016 z Cracovią

                                                          /oprac. Paweł Bieryt/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Gold_medal_with_cup.svg
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"Szkolna Gorączka": Jak zaczęła się Pana przygoda ze sportem?

Karol Kisielewski: Moja przygoda ze sportem zaczęła się w wieku pięciu lat, kiedy pierwszy raz przyszedłem
na lodowisko. Była bardziej spontaniczna. Wiele zależało ode mnie. 
Lubiłem też chodzić na mecze hokejowe, kiedy to jeszcze grała Krynica. I tak się zaczęło. 

"SG": Dlaczego akurat hokej?

KK: (śmiech) Bo w Krynicy nie ma innych sportów...

"SG": Cracovia w tym roku wygrała Mistrzostwo Polski. Jak trudna była droga na szczyt?

KK: Oj, na szczyt...  Na pewno było ciężko. Mieliśmy ciężkie półfinały i finał. Na szczęście udało się. Byliśmy
lepsi. 

"SG": Jak wygląda dzień z życia hokeisty?

KK: (westchnienie) Rano - trening, potem jest czas wolny, odpoczynek, obiad, siłownia, kolacja i spanie.

"SG": Kto był Pana idolem z dzieciństwa?

KK: Moim idolem z dzieciństwa był Aleksander Owieczkin 

"SG": Jakim był Pan uczniem?

KK: Dobrym (śmiech).
                                                                 Wywiad przeprowadzili: Adrian Nalepa i Paweł Bieryt

                                                                               (oprac. Adrian Nalepa i Paweł Bieryt)

              JESTEŚCIE CIEKAWI, JAK WYGLĄDA DZIEŃ Z ŻYCIA HOKEISTY?                
  JEŚLI TAK, TO KONIECZNIE MUSICIE PRZECZYTAĆ WYWIAD 
Z KAROLEM KISIELEWSKIM - HOKEISTĄ CRACOVII, KTÓRA W TYM ROKU ZDOBYŁA                                                      
MISTRZOSTWO POLSKI
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      REAKCJA ŚWIATA NA ZAMACHY W BRUKSELI

        KOLEJNE ZAMACHY- KOLEJNE TRAGEDIE

00
Tym razem w ręce Państwa Islamskiego wpadła stolica Belgii, a
zarazem główna siedziba Unii Europejskiej-Bruksela. Do zamachów
doszło rankiem 22 marca 2016 roku. 

Na lotnisku Zaventem doszło do dwóch wybuchów, a przy stacji metra
Maelbeeak do jednego. 

W atakach zginęły 32 osoby i trzech zamachowców samobójców, a
ponad 316 osób zostało rannych. 

Wiele krajów, szefów państw oraz organizacji międzynarodowych
złożyło kondolencje i oświetliło zabytki w związku z zamachami w
Brukseli.

Kilka dni po pierwszym zamachu w Brukseli w Elektrowni Atomowej
zabito strażnika oraz skradziono mu przepustkę. Prawdopodobnie
Islamiści chcieli wysadzić elektrownię i doprowadzić do katastrofy
ekologicznej. Na szczęście zaraz po odkryciu morderstwa przepustka
została zablokowana, dzięki czemu udaremniono kolejny zamach. 
                                                                    
                                                                   /oprac. Adrian N./

Na francuskich lotniskach wprowadzono zaostrzone środki bezpieczeństwa. 
Prezydent Francji Francois Hollande zwołał w Pałacu Elizejskim nadzwyczajne posiedzenie z udziałem
ministrów spraw wewnętrznych i obrony. 

Władze Niemiec zapewniły Belgię o swojej solidarności. Niemiecki minister sprawiedliwości nazwał ataki
barbarzyństwem. 

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapewnia o solidarności z ofiarami zamachów w Brukseli. Jens
Stoltenberg określił ataki na mieszkańców miasta mianem "tchórzliwych". Dodał, że "terroryzm nie pokona
demokracji i nie odbierze nam wolności". W Kwaterze Głównej NATO  zaostrzono środki bezpieczeństwa.

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zapewnia, że Unia Europejska jest gotowa pomóc Belgii w walce 
z zagrożeniem terrorystycznym.
                                                                                                      /oprac. Adrian N./
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DOOKOŁA    

NA OCULUSIE

W pierwszym kwartale 2016 roku wychodzi Oculus Rift firmy Oculus
VR.
Są to gogle  o " rozszerzonej rzeczywistości ", a tak dokładniej... 

Po włączeniu ich, przed naszymi oczami wyświetla się obraz, który po
poruszaniu głową, również się porusza.
Całe urządzenie kosztuje około 4 550 zł. Jednak, jak na taką
"zabawkę", to nie jest drogo. Wraz z premierą Oculusa uruchomiony
został Oculus Store, czyli miejsce, w którym właściciele gogli znajdą
dziesiątki gier VR, filmów i zdjęć 360 stopni oraz innych aplikacji
wirtualnej rzeczywistości.
Firma Samsung wyszła naprzeciw  Oculusowi i stworzyła aplikację na
telefon o "rozszerzonej rzeczywistości" i gogle dostępne tylko na
smartfony firmy Samsung
                                                      
                                                                       /oprac. Xgreg1/

- Co to jest prokrastynacja?
- Później ci powiem.                     /Patrycja Wąchała/

"Nie widzę przeszkód"
- powiedział ślepy koń na wyścigach.    /M. Żygłowicz/

Mówi koleżanka do koleżanki: 
-Ty wiesz że mam pół-bulimię?
-Jak to?
- No, bo jem, ale nie wymiotuję             /M. Żygłowicz/

TA ROZRYWKA

CIĘ ROZERWIE

 
          PONIŻEJ 

         SUCHARY

    NADESŁANE PRZEZ
OSOBY BIORĄCE
UDZIAŁ
 W NASZYM KONKURSIE
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        Hell's Kitchen - Piekielna kuchnia

To nie jest program dla słabeuszy. Kulinarny
kunszt, wyścig z czasem, gigantyczny stres i
presja. Emocje na granicy histerii, walka z
samym sobą w dążeniu do przygotowania
perfekcyjnego dania. To i wiele innych wyzwań
czeka za drzwiami najsłynniejszej restauracji na
świecie „Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia”. Kto
wytrzyma presję jaką będzie wywierać na
uczestnikach Wojciech Modest Amaro - polski
Gordon Ramsay? Kogo pochwali, a kogo
zmiażdży? Program ma na celu znalezienie w
sobie pasji kulinarnej. Pokazanie, że nie ważne
jaki jesteś... Możesz pracować w kuchni. 
Program dla Telewizji Polsat przygotowuje Jake
Vision. Piąty sezon „Hell’s Kitchen – Piekielna
Kuchnia” jest emitowany we wtorki, o godzinie
20:05 na antenie Telewizji Polsat, począwszy od
1 marca.. Co tydzień uczestnicy zmagają się z
wydaniem posiłków. Niestety do tej pory im się
nie udało. Mają konkursy, zabawy oraz bardzo
dużo złości i adrenaliny.. A wszystko u boku
Wojciecha Modesta Amaro.
                          (oprac. Wiktoria Lisowska) .

Wojciech Modest Amaro

Wojciech Modest Amaro - szef Atelier Amaro,
pierwszej w Polsce restauracji z gwiazdką
Michelina. W 2008 r. Międzynarodowa Akademia
Gastronomiczna wyróżniła go prestiżową nagrodą
"Chef de l'Avenir" za wybitny talent. Obecnie
możemy oglądać go na antenie Polsatu - jest
szefem jurorów polskiej edycji programu "Top Chef"
oraz gospodarzem "Hells Kitchen". Wojciech Amaro
stale dąży do ustawionego przez siebie celu. Nigdy
w swojej karierze oraz w życiu osobistym nie poddał
się. Ma charakter bardzo złośliwy, tajemniczy. Jest
prawdomówny. Lubi, gdy coś jest perfekcyjnie
wykonane. Nigdy nie podaje swoich przepisów
kulinarnych. 
                                        /oprac. W. Lisowska/
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NASZA SZKOŁA- NA SPORTOWO.. NA WESOŁO..

Dziewczyny z podstawówki...
RULES, RULES, RULES,
RULES, RULES..

Nasze dziewczyny z PODSTAWÓWKI, w
składzie: 
Wiktoria Kociołek, Amelia Stec, Ewelina
Morawa, Magdalena Tomasiak, 
Martyna Skalniak, Karolina Nalepa, Wiktoria
Lisowska, Patrycja Pyrdoł, 
Julia Kowalska, Wiktoria Michalik, Wiktoria
Zbącka, 
Magdalena Majewska, Paulina Padula jako
pierwsze
w historii szkoły zawodów dziewczyn podstawówki
wygrały kwalifikacje powiatowe i dostały się do
turnieju rejonowego.(które odbędą się 28 kwietnia w
Nowym Sączu) 
Szkoły, z którymi rozgrywały zacięte mecze to: 
Szkoła Podstawowa w Jazowsku, Szkoła
Podstawowa w Stróżach, Szkoła Podstawowa w
Trzetrzewinie. Królem strzelców w tym turnieju
została Amelia Stec. 
Gratulujemy zwycięstwa i życzymy dalszych
sukcesów!
                         
/oprac. W. Lisowska/
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