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JAN ŁUKASZEK ZWYCIĘZCĄ
TURNIEJU WIEDZY

POŻARNICZEJ

Misie, misiaczki
i różowa pantera, czyli
pluszowe podarunki dla
dzieci

Z kwiatkiem zawsze do twarzy

               8 marca dzień radosny, 
            dużo kwiatów, dużo wiosny! 

Wiosna

16 marca odbyły się  w
Lubartowie eliminacje
Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega
Pożarom”. Wzięło w nich
udział  27 uczniów z terenu
powiatu.
Eliminacje składały się z
części pisemnej oraz ustnej.
W kategorii szkół
gimnazjalnych I miejsce
zdobył Jan Łukaszek, który
zakwalifikował się do etapu
wojewódzkiego. Gratulujemy
i trzymamy kciuki!

   18.03 grupa młodzieży     z
naszego gimnazjum udała
się wraz z panią pedagog do
Domu Małego Dziecka    w
Kijanach. Celem wyprawy
było poznanie życia w
ośrodku oraz przekazanie
prezentów dla
podopiecznych. Były to
maskotki, które zbieraliśmy 
z inicjatywy pani Sylwii
Krakowiak podczas Dnia
Pluszowego Misia.
  Mamy nadzieję, że
przyniosą radość dzieciom.

Mateusz Trubalski

Sebastian Sawicki
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 Eliminacje do Turnieju Piłkarskiego
Coca Cola Cup 2016

SIATKÓWKA
Powtórka z rozrywki!  Kolejny puchar

wicemistrza do kolekcji!

    8 marca, a zatem czas na zawody.. tym razem nie jest to bój o
przysłowiową pietruszkę, tylko o prestiż, a konkretnie MISTRZOSTWO 
POWIATU!  Jak to ostatnimi czasy bywa, konkurencja dopisuje na tym
etapie, tak samo było i teraz,  pojawiły się drużyny z: Kocka, Poizdowa,
Uścimowa, Abramowa, Skrobowa no i oczywiście my, godne reprezentantki
Ostrowa Lubelskiego.
    Cały przebieg zawodów, w odróżnieniu od ubiegłorocznych, był spokojny.
Wszystkie drużyny z okazji Dnia Kobiet na samym początku dostały po
punkcie, czyli zaczynałyśmy od wyniku 1:1 w małych punktach. Za to
dokładnie jak rok temu, szły nam mecze, wszystkie gładko wygrane po 2:0
(praktycznie bez oporu), więc znów pojawiła się chrapka ( i to całkiem
realna) na zgarnięcie I miejsca dla siebie, lecz tak samo jak w zeszłym roku
na drodze w finale stanęła drużyna z Kocka. Obawiam się, że nad naszym
zespołem krąży jakiś zły duch, bo zawsze gdy gramy końcówkę zawodów -
bez przegranego seta - w finale przegrywamy bez wygrania seta. To
strasznie frustrujące, ale to tylko i wyłącznie potwierdzenie tezy, iż „historia
lubi się powtarzać”.
    Podobnie jak rok temu, pozostało w nas trochę goryczy po, jakby nie
patrzeć, przegranych zawodach, ale w odróżnieniu od poprzedniego sezonu
w tym było zdecydowanie śmieszniej i luźniej! Otóż tak! Wiem, że trudno w
to uwierzyć, ale po raz pierwszy sędziowie nie faworyzowali swojej drużyny,
nie dawali nam powodów do furii. Owszem, czasem zdarzały się dziwne
sytuacje, jak np. rozmowa telefoniczna sędziego z żoną w trakcie seta, ale
wprowadzały one dość zabawną i luźną atmosferę. Każda z nas patrzyła na
tego typu sytuacje z przymrużeniem oka, mając na uwadze to, że
przynajmniej nie jest tak źle jak rok temu. Tak czy inaczej odniosłyśmy
swego rodzaju sukces, niektóre apetyty sportowe w naszej drużynie
zaspokaja drugie miejsce, inne wręcz doprowadza do łez, których i w tym
roku nie zabrakło.
    Podsumowując ten sezon siatkówki halowej, dziękuję wszystkim, którzy
nam kibicowali i nas wspierali.
    W drużynie pod przewodnictwem Pana Witolda Kłody zagrały: Patrycja
Leszczyńska, Weronika Domańska, Katarzyna  Łęcka, Karolina Łubkowska,
Joanna Ziółkowska, Magdalena Kucharska, Weronika Grzegorczyk, Kamila
Kulik, Dagmara Golda, Jagoda Granat, Paulina Lato i Paulina Czubacka.
                                                           Magda Kucharska

Drużyna siatkarska :)

    22 i 31 marca 2016 r. w naszej szkole odbyły się eliminacje pierwszego
etapu XVIII Turnieju Piłkarskiego Coca Cola Cup 2016. 
   22 marca rywalizowały na boisku wielofunkcyjnym drużyny dziewcząt z
Jabłonia, Czemiernik, Ostrówka, Niedźwiady, Kocka, Lubartowa, Ostrowa
Lubelskiego.
 I miejsce w tych eliminacjach i kwalifikacje do II rundy turniej uzyskała
drużyna naszego gimnazjum w składzie: Michalina Jung, Milena Kosik,
Kamila Kulik, Karolina Łubkowska, Weronika Domańska, Joanna
Ziółkowska, Dagmara Golda, Amelia Pisarzewska, Natalia Jacak, Milena
Raczyńska. Z drugiego miejsca awans uzyskała drużyna z Gimnazjum w
Kocku. 
    31 marca rywalizowały drużyny chłopców z Gimnazjum Nr 1 w
Lubartowie, Gimnazjum Nr 2 w Lubartowie, Gimnazjum Sportowego w
Lubartowie oraz Gimnazjum w Niedźwiadzie, Woli Sernickiej i Ostrowie
Lubelskim. Do II etapu awans uzyskały drużyny z Gimnazjum Nr 1 w
Lubartowie i Gimnazjum Sportowego.

*
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  Skazani na zapomnienie wracają
 "PAMIĘTAĆ-TO NASZ OBOWIĄZEK"

   10 marca w Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego, które
działa przy Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Lubartowie, odbył
się Konkurs Poezji Anglojęzycznej. 
    W kategorii szkół gimnazjalnych wystartowało 13 uczestników. Naszą
szkołę reprezentowali: Joanna Ziółkowska, Jakub Szczepański oraz Jakub
Powałka, który zajął II miejsce.
  Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie laureatowi!

           II miejsce Jakuba Powałki
        w Międzyszkolnym Konkursie
               Poezji Anglojęzycznej

       Artur Marczak wyróżniony
       w konkursie recytatorskim
        poezji Zbigniewa Herberta

 
    11 marca 2016 r. młodzież gimnazjum zaprezentowała montaż słowno-
muzyczny poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych.  
   W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta: pan Józef
Gruszczyk - burmistrz Ostrowa Lubelskiego, pani Sylwia Szczepańska -
sekretarz Urzędu Miejskiego, pan Robert Powałka - przewodniczący Rady
Miejskiej oraz uczniowie i nauczyciele gimnazjum.
  Podczas spektaklu przypomniano sylwetki Żołnierzy Niezłomnych, m.in
Danuty Siedzikówny, ps. Inka, Zdzisława Brońskiego, ps, Uskok.
 Przejmujące wrażenie tworzyły poszczególne sceny,opatrzone podkładami
muzycznymi, a szczególne ostatnia scena - odczytywania nazwisk
żołnierzy i wykonywania wyroków śmierci.  
  Pięknym i zapadającym w pamięć widzów akcentem była też finałowa
piosenka wykonywana przez Artura Marczaka. Akompaniując sobie na
gitarze, wykonał balladę "Historia Roja - ostatnia kula". 

  14 marca odbyły się w XIV LO im. Z.Herberta 
w Lublinie eliminacje do XVI Ogólnopolskiego
Festiwalu Herbertowskiego. W tym roku
przebiegał on pod hasłem: "Kultura antyczna w
twórczości Zbigniewa Herberta".
   Udział w konkursie  stał się już tradycją w
naszej szkole. Zdobyliśmy w nim wiele nagród i
wyróżnień. Mimo że twórczość Z.Herberta jest
trudna w odbiorze, miłośnicy poezji zawsze
znajdą coś dla siebie.
   Cieszymy się, że i w tym roku nasza obecność
została zauważona. W kategorii recytacja Artur
Marczak zdobył wyróżnienie za prezentację
wiersza "Siódmy anioł" oraz "Z mitologii".
Gratulujemy!
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        Gimnazjalni "apostołowie" 
    na procesji w Niedzielę Palmową

 Wielkanocne refleksje

  
   W środę  17 marca w naszej szkole odbył się
kiermasz ciast.  Ciasta wykonane zostały przez
członków Caritasu, dzięki czemu odkryliśmy
nowe talenty kucharskie. 
  Zebraliśmy 355,85 zł. Dochód został
przeznaczony na cele dobroczynne, czyli na
przygotowanie świątecznych paczek
żywnościowych dla rodzin  z naszej parafii.
  Dziękujemy za każdy cenny grosz i zapraszamy
do włączenia się w kolejne akcje. Warto wspierać
i pomagać tym, którzy tego potrzebują.
                          
                                Weronika Grzegorczyk

  Na pewno każdy z niecierpliwością czekał na Wielkanoc, święta
upamiętniające śmierć krzyżową i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, bo
- podobnie jak i Boże Narodzenie - spędza się je w rodzinnym gronie.
Przez kilka dni możemy pobyć z bliskimi, którzy mieszkają gdzieś daleko i z
którymi nie widujemy się na co dzień.
Ale zanim to nastąpi, od tygodni trwają przygotowania, aby jak co roku
niczego nie zabrakło na świątecznym stole. Głos mamy gdy zbliżasz się do
kuchni: "Zostaw! to na święta", wielkie zamieszanie w domu- tego brakuje, to
już jest, to trzeba dokupić.
Należy przygotować święconkę, a co za tym idzie? Malowanie pisanek, z
czego najbardziej cieszą się najmłodsi domownicy.
 

 

 
    W Wielki Czwartek wybieramy się do kościoła na mszę, w Wielki Piątek
idziemy obowiązkowo na czuwanie przy grobie, a w sobotę z koszyczkiem
do kościoła. 
  W dzień Wielkanocy o godzinie 6 rano spotykamy się w kościele na
rezurekcji. Po Mszy Świętej udajemy się do domu i w rodzinnym gronie jemy
śniadanie Wielkanocne. Oczywiście słyszymy od ciotek: "Aleś ty mizerna!",
"A kawalera/dziewczynę to już masz?" i cierpliwie przetrzymujemy resztę
pytań ze świątecznego zestawu.
  Drugi dzień świąt jest chyba najbardziej wyczekiwanym dniem, to w końcu
"lany poniedziałek". Dzieci, które wcześniej zaopatrzyły się w jak najlepsze
gadżety na wodę, z niecierpliwością czekają, aby oblać swoich rodziców,
kolegów czy rodzeństwo. Śmigus dyngus cieszy się popularnością wśród
dzieci, młodzieży, lecz także dorosłych. Mam nadzieję, że ten zwyczaj,
lubiany przez większość ludzi, nie zniknie z naszych tradycji.
    Niestety, już po świętach, czas wrócić do codziennych obowiązków 
i zgubić kilogramy zdobyte przez te kilka dni :)
                                                                    Weronika Domańska

 CARITAS          
                Zbieramy i pomagamy

 20 marca 2016 roku przez ulice naszego miasteczka przeszedł barwny
orszak z palmami. Upamiętniał on przybycie Jezusa Chrystusa do
Jerozolimy. Na tak niezwykłej uroczystości nie mogło oczywiście zabraknąć
przedstawicieli gimnazjum. Na czele procesji podążał więc dostojnie z
ogromną gałęzią palmową Michał Bliźniuk, odgrywający rolę Jezusa, obok
kroczyli rzymscy żołdacy, czyli Arek Bernacki i Krystian Harasim, a za nimi
pospieszali " apostołowie", czyli uczniowie z klas drugich i trzecich. 
  Orszak wzbudził ogromne zainteresowanie wiernych - zarówno tych,
którzy towarzyszyli "apostołom", jak też tych zgromadzonych w kościele
parafialnym.
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 MISTERIUM OSTATNIEJ
WIECZERZY   WIDOWISKO
POETYCKO-MUZYCZNE

    Wierni zgromadzeni w kościele parafialnym w Wielki Czwartek mogli
obejrzeć widowisko przygotowane przez uczniów gimnazjum pod
kierunkiem pani Bożeny Majewskiej. 
  Młodzi aktorzy zaprezentowali biblijne sceny z Wieczernika i z Ogrodu
Oliwnego. Anielskim śpiewem wspomagały ich absolwentki gimnazjum:
Milena Majewska, Weronika Golda, Natalia Wach i Oktawia Remiszewska. 
   Zarówno gra aktorów, jak też muzyka i śpiew towarzyszące kolejnym
scenom, robiły na widzach ogromne wrażenie. 
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W naszej pięknej wsi Rozkopaczew od ponad pół wieku działa Amatorski Zespół Artystyczny, łączący przedstawicieli różnych
pokoleń.  Kiedy w dniu 19 stycznia 1964r. związało się Koło Gospodyń Wiejskich, jego członkinie nie sądziły, że zdołają odnieść
sukces. Wciąż trudno im w to uwierzyć.

Początki przygody 
Wiosną 1970 r. panie po raz pierwszy samodzielnie przygotowały śpiewany program artystyczny. Aplauz publiczności zachęcił je do poszukiwania nowych
pomysłów. Piękne i czyste głosy z roku na rok robiły coraz większe wrażenie. Sukcesy odniesione przez Zespół Śpiewaczy KGW w Kazimierzu sprawiły,
że dzięki nagraniom radiowym, telewizyjnym i artykułom publikowanym na łamach prasy Rozkopaczew stał się bardzo znany i częściej odwiedzany przez
turystów. 

Nasza druga rodzina, nasz drugi dom
Od czerwca 1997 roku zespół ma nową, wygodną siedzibę w budynku byłej plebanii parafialnej. Tu wszyscy mogą się spotykać w licznym składzie,
spełnione są również warunki do wyeksponowania wielu pamiątek ze wspólnego dobytku artystycznego.
-Lubimy ten swój drugi dom - mówią członkinie zespołu. - Tu się często spotykamy, śpiewamy opowiadamy o problemach i nowościach, śmiejemy się, a
czasem płaczemy, bo różnie to w życiu bywa, a my bardzo zżyłyśmy się przez te lata. 

Droga do sukcesu
W każdy sobotni wieczór spotykamy się w przytulnej plebanii, która z wolna napełnia się gwarem schodzących członkiń zespołu: Kryśki, Zośki, Jaśki, Kazi,
jak również Ryśka, Adama i nas - młodych. Każdy z przychodzących ma coś do powiedzenia i w ten oto sposób tworzy się wielki harmider. Kobiety mówią
jedna przez drugą i każdej wydaje się, że mówi coś ważnego. Jedna zdaje relację z tego, co się dzisiaj wydarzyło pod sklepem. A to, że jakiś tam Heniek z
jakąś tam Baśką pokłócili się o pierwszeństwo w kolejce do kasy. Druga zaś przekazuje nowości z Ośrodka Zdrowia, jak to „lumbago” połamało Zenka, a
jeszcze wczoraj widziała go pod sklepem z „soczkiem”. No i chyba tak się, bidulek, przeziębił tym sokiem. Trzecia zwierza się czwartej, co tam w domu, że
już z chłopem nie może wytrzymać, że o wszystko jej się czepia i że dzieci się nie słuchają, i że w ogóle taka biedna. Zaś my, młodzi, słuchając tych
wywodów, śmiejemy się z rzekomych problemów dorosłych.  Aż w końcu zabiera głos prezes zespołu,  pani Krystyna i wszyscy milkną. Zaczyna się próba
przedstawienia „Wesele rozkopaczewskie”. Tempa próbie nadaje osoba odpowiedzialna za całokształt przedstawienia.  Po półtoragodzinnej wytężonej pracy
nad rolą i całą oprawą zmęczeni rozchodzimy się do swoich domów. 

Małymi krokami do celu
W składzie takiego cudownego zespołu  miałam okazję  wystąpić - zagrać rolę w widowisku dożynkowym i w weselu, zaśpiewać na scenie z moimi
rówieśnikami, a także starszą młodzieżą. Zawdzięczam to mojej babci, która również jest członkiem zespołu. Cieszę się, że namówiła mnie na tak
wspaniałą przygodę. Wspólnie udało nam się odwiedzić Kazimierz Dolny, gdzie uczestniczyłyśmy w konkursie "Duży Mały". Zajęłyśmy I miejsce!
Odwiedziłyśmy także Stoczek Łukowski, w którym odegraliśmy widowisko pt: "Sobótki".  W czerwcu tego roku zamierzamy powtórnie odwiedzić Kazimierz
z nowymi, zaskakującymi utworami.  Mam nadzieję, że również odniesiemy sukces.
 
Dałeś Ty mi Boże, okienko w komorze...
Jedną z wielu członkiń, jak już wspominałam, jest moja babcia Kazimiera, która tak opowiada o zespole: „Głównie śpiewamy pieśni, które zostały zebrane od
starszego pokolenia. Kierowniczka, Krystyna Hoduń chodziła do starszych ludzi i zapisywała słowa starodawnych pieśni obrzędowych i kolęd. W Kazimierzu
zdobyliśmy BASZTĘ. Jesteśmy również zdobywcami wielu pierwszych miejsc. Widowiska obrzędowe, takie jak "Swaty", "Składanie Welonu", "Wesele
Rozkopaczewskie", "Sobótki", "Trzech Króli" i "Wigilia" nie przysporzyły nam żadnych trudności w przygotowaniach. Najbardziej utkwiło mi w pamięci dawne
„Wesele rozkopaczewskie”, ponieważ było dla mnie oderwaniem się od codziennej pracy. Mogłam na chwilę zapomnieć o codziennych troskach mojego
życia, gdyż tam dowiadywałam się, w jaki sposób moi rodzice spędzili najpiękniejszy dzień w swoim życiu. Śpiew jest dla mnie częścią życia, kocham to
robić i jest dla mnie czymś wspaniałym. Gdy śpiewam wraz z moimi koleżankami w zespole, to czuję się tak, jakby był to dla mnie drugi dom, w którym
czuję się swobodnie, wesoło i przyjemnie. Jest to coś, co mnie interesuje i sprawia wielką przyjemność.” 

Artystyczne trofea
"Honorowa odznaka za zasługi dla Lubelszczyzny",
"Honorowa odznaka za zasługi dla Ostrowa Lubelskiego", "Medal Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego" i wiele innych pamiątek to nagrody za trud
włożony w przygotowanie widowisk.

"Czyście nas radzi, czy nie radzi..."
Reportaż Klaudii Mąki wyróżniony w konkursie Junior Media
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   Rozkopaczewianki chwalą się również nagrodą Burmistrza Gminy Ostrów Lubelski za wybitne osiągnięcia artystyczne.
Największym ich sukcesem jest zdobycie nagrody Oscara Kolberga w Kazimierzu. W ubiegłym roku  z racji  jubileuszu pięćdziesięciolecia nagrali płytę  pt ."
Wesele rozkopaczewskie”. Miałam przyjemność wystąpić w tym spektaklu. Członkowie zespołu wydali także kasety z pieśniami oraz dwie książki na temat
widowisk obrzędowych i pieśni ludowych. 

Nie szata zdobi człowieka?
Stroje regionalne są dla nas czymś niezwykłym, bo dzięki nim możemy pokazać, jak ludzie kiedyś ubierali się „odświętnie”. Starsze kobiety mają piękne
brązowo-zielone pasiaste spódnice z lnu. Do takiej spódnicy dołączony jest również pasiaty, haftowany pięknymi wzorami fartuch. Elementem stroju jest
uszyta z płótna lnianego bluzka z haftem, którą okrywa czarny gorset z cekinami. Głowy kobiet zdobią kolorowe chusty. Mężczyźni dawniej chodzili w
czarnych długich spodniach, szytych z płótna lnianego, mieli siwe koszule i czarne buty z cholewkami za łydkę. Na głowie nosili słomiane kapelusze. Młode
dziewczyny mają identyczny ubiór jak ich babcie czy matki. Różni je tylko spódnica, która jest jednolita: niebieska, zielona lub brązowa. Młodzi chłopcy
również wyglądają tak samo jak dziadkowie czy ojcowie, tylko różnią się kolorem koszuli – u nich jest biała. Na koszulę nakładają kamizelkę.  Stroje ludowe
są szyte na zamówienie, tylko na potrzeby zespołu. 

Jedyni w swoim rodzaju
Zespół kiedyś liczył 40 starszych członków oraz ich dzieci i wnuki. Dzisiaj jest nas już coraz mniej - zaledwie siedem  kobiet i dwu mężczyzn. W zależności
od charakteru widowiska i potrzeb zespół stara się przyciągnąć młodzież, jednak nie ma tłumu chętnych. Przychodzą tylko nieliczni, ci, którzy chcą lepiej
poznać czasy, w jakich żyli ich dziadkowie czy nawet rodzice, zobaczyć, na czym polegały dawne obyczaje, czym różnią się czasy współczesne od
przeszłych. Ja śpiewam i występuję na ludowej scenie z wielką ochotą.  Jest to dla mnie wyzwanie, któremu nieraz trudno sprostać. Jednak robię to z
zaangażowaniem i zachęcam również innych, aby zyskali takie doświadczenie.                  
                                                                                                                                                               Klaudia Mąka
 

Widowisko "Dożynki"

  
   Zapraszamy do zapoznania się z reportażem interaktywnym, który nasza
redakcja przygotowała na konkurs Junior Media. Wprawdzie konkursu nie
wygraliśmy, ale mamy nadzieję, że reportaż zainteresuje miłośników historii
Ostrowa i okolic:)
    Dzięki niemu poznacie wiele ciekawostek związanych z historią regionu,
w którym mieszkamy. Dowiecie się na przykład, jacy królowie podążali
Szlakiem Jagiellońskim, którym dziś codziennie podróżujecie gimbusem.
Reportaż zawiera także wiele zdjęć oraz filmy.
   Możecie go zobaczyć pod adresem:

               https://niedlakujonow.atavist.com/reporta-junior-media

https://niedlakujonow.atavist.com/reporta-junior-media

