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To już historia: Gdy się dzionek rozpoczyna, biegniemy do szkółki... Byliśmy w Siedlcach na zjeździe SKC

Błogie wakacje,
błogie nicnierobienie,
długo wyczekiwane
dla ciała
i dla ducha
wytchnienie...

  Życzymy wszystkim:
     wiele słońca,
  beztroskiej zabawy, 
   ciepłych kąpieli,
   nowych przyjaźni,
   pięknych widoków,
   błogiego lenistwa.

  ODPOCZYWAJCIE!

         WITAJCIE, WAKACJE!
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                DZIEŃ DZIECKA

  1 czerwca odbył się u nas Gminny Dzień Dziecka połączony z policyjną
akcją „Profilaktyka a TY”. Tak naprawdę, to Dzień Dziecka świętowaliśmy
podwójnie, ponieważ od rana w szkole mieliśmy z tej okazji turniej sportowo-
wiedzowy, w którym poszczególne klasy rywalizowały o nagrodę główną,
jaką był pyszny tort! Szczęście dopisało tym razem klasie II b, która zdobyła
najwięcej punktów i tym samym mogła nazajutrz skonsumować swoją
nagrodę.
  Jako wolontariuszka od rana byłam w parku. Szkolne konkurencje mnie,
niestety, ominęły. Grupa CK TIM pomagała pełną parą, żeby wszystko się
udało. Powoli do parku zaczęli się zjeżdżać ludzie, a dzieci przybywało w
mgnieniu oka. Wszyscy w pozytywnych nastrojach czekali na swoją kolej,
by móc wystąpić na scenie. Czekały na nich różnego rodzaju atrakcje.
Animatorzy zabawiali najmłodszych, a dmuchańce dały wiele radochy
zarówno starszym, jak i młodszym. Po występach czekał nas przemarsz,
który był organizowany tak jak w tamtym roku. Nasza grupa wolontariuszy
ustawiła się na samym początku i przez mikrofon wykrzykiwała różne hasła
związane z życiem społecznym i życiem bez uzależnień. Uczniowie ze
szkół szli zaraz za nami z różnego rodzaju transparentami, na których było
pełno haseł wzywających do aktywnego i towarzyskiego spędzania czasu.
Wszystko się udało, a przemarsz był naprawdę niesamowity i niezwykle
barwny. Wszyscy się w niego bardzo zaangażowali. Po marszu czekał na
nas poczęstunek - gorące kiełbaski, picie i lody,  a na deser były pączki.
Głodomorom się to bardzo spodobało.
Straż pożarna oraz pogotowie zorganizowały pokaz – zademonstrowały, jak
wygląda ich praca na co dzień. Było pełno dymu, bo jak strażacy, to
wiadomo- bez ognia się nie obyło. Później wolontariusze wspólnie z innymi
zatańczyli belgijkę – ten taniec wielu osobom przypadł do gustu. Pracownicy
gminy z panem burmistrzem na czele, dyrektorzy szkół, pani dyrektor CK
oraz komendanci policji weszli na scenę i zachęcili do wspólnego
symbolicznego wystukiwania rytmu serca. Było to takie podsumowanie Dnia
Profilaktyki. Na koniec zaprezentował się cyrk, który zabawiał najmłodszych.
Dzień Dziecka był bardzo udany i mamy nadzieję, że wszystkim się
podobało. Oby takich dni było jeszcze więcej!
                                                                 Asia Ziółkowska
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 Klasa II a na NOCY BIBLIOTEK

 4 czerwca klasa II a wystąpiła na NOCY BIBLIOTEK. Zaprezentowała
sylwetki pisarzy, którzy patronują rokowi 2016 - Williama Szekspira oraz
Henryka Sienkiewicza. Uczniowie przeprowadzili również wesołe quizy
dotyczące życia i twórczości wspomnianych literatów.
    Na zakończenie wystawili własną adaptację sztuki W. Szekspira "Romeo i
Julia". Wprowadzone do adaptacji realia wnosiły do Szekspirowskiej tragedii
elementy humoru, więc z tragedii pozostały na scenie tylko... zwłoki, które
później i tak ożyły na czas ukłonu. I tak na przykład scenie balu maskowego
towarzyszyła skoczna melodia "Los przekorny", scena bójki odbyła się przy
użyciu mieczy świetlnych, a truciznę, czyli "lek śmiercionośny" wedle słów
aptekarza stanowiła puszka ... Coli. 
 Improwizujący na scenie Ojciec Laurenty również budził wesołość swoimi 
komentarzami, np. "Ładna!" w odniesieniu do Julii w scenie ślubu. 
Hrabia Paris także  wywoływał uśmiech, szczególnie w scenie walki z
Romeem (utrzymanej w konwencji starcia bokserskiego).
   Tego wieczoru wszyscy bawili się świetnie - i widzowie, i artyści!

Na scenie było trochę ciasno...

Widzowie dopisali
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Konkurs literacki rozstrzygnięty

Noc w bibliotece, czyli MAŁE ZAMIESZANIE
  Pewnego wieczoru, kiedy nie miałam żadnych zajęć i siedziałam strasznie
znudzona, postanowiłam poczytać książkę. Niestety, wszystkie, które były
w domu, niespecjalnie mi się spodobały, a że do biblioteki miałam kilka
kroków, stwierdziłam, że przejdę się tam.
Kiedy weszłam do pomieszczenia, wszystko wydawało się być zwyczajne.
Do czasu…
  Chodząc i rozglądając się dookoła, zobaczyłam półkę, na której stały
książki. Każda z nich była autorstwa Henryka Sienkiewicza. Spontanicznie
chwyciłam do rąk jakieś opasłe tomisko. Była to powieść „Krzyżacy”.
Usiadłam na podłodze i zaczęłam czytać. Nie wiedząc czemu, odleciałam w
obłokach…
Idąc przez łąkę, zobaczyłam Zbyszka z Bogdańca, który zrywał kwiaty. Od
razu pomyślałam sobie:
- Po co on je zrywa?
Odpowiedź poznałam po dosłownie kilku sekundach, kiedy obok niego

pojawiła się wesoła jak słońce o poranku Danusia. Rzuciła się w ramiona
młodzieńca i wyznała:
- Mój ty Zbyszku, jaka ja szczęśliwa. 
Była cała w skowronkach! Jednak oczy Zbyszka miały na celu inny obiekt.
Nieopodal niego na trawie leżała kobieta. Nie miałam pojęcia, kim ona jest,
jednak skądś kojarzyłam tę dziewczynę. Wyglądała na bardzo młodą. Miała
może 12 lat, lecz nie byłam pewna jej wieku. Danuśka natychmiast
zauważyła minę Zbyszka i również spojrzała w stronę nieznajomej. Zapytała
go, kto to, ale on nie wiedział, więc nie potrafił udzielić jej odpowiedzi. Jego
ukochana zaczęła więc podążać w stronę młodej dziewczyny i z wyraźną
niechęcią spytała:
- Kto ty?
Ta, podnosząc się, powiedziała, że jest Julią z Kapuletów i pochodzi z
Werony. Zbyszkowi wiele to nie mówiło, gdyż nie znał tamtych okolic, jednak
ja dokładnie wiedziałam, kim ona jest. Pamiętam doskonale ten dramat, lecz
nie miałam pojęcia, skąd Julia Kapulet mogła znaleźć się na łące razem z
bohaterami powieści „Krzyżacy”?
  Kiedy się tak zastanawiałam, moją uwagę przykuł siedzący nieopodal
młodzieniec. Był jednym z najprzystojniejszych mężczyzn, jakich do tej pory
widziałam. Przemyślałam całą sytuację, w której się znajdowałam i
stwierdziłam, że to musi być Romeo z rodziny Monteki. Kiedy podszedł do
wspomnianej wcześniej trójki bohaterów, nie odzywając się nawet do Julii,
ruszył w stronę Danusi! Ukłoniwszy się dwornie, zapytał:
- Kim jesteś, urocza niewiasto?
Ona odparła:
-Jestem Danuta, córka Juranda ze Spychowa.
  Natomiast Zbyszko, nie słuchając wcale, o czym rozmawia jego ukochana,
zajął się Julią i powiedział, że nie będzie to dla niego żaden problem, jeśli
odwiezie ją do domu. Ta wstała, podziękowała i odjechała razem z nim.
Mówiono potem na mieście, że wcale nie pojawili się w domu Kapuletów,
więc gdzie poszli?
  To pytanie najbardziej nurtowało Romea i Danusię, którzy zakochali się w
sobie od pierwszego wejrzenia, lecz zastanawiali się, gdzie przepadły ich
„drugie połówki”. Na początku nawet starali się ich odnaleźć, jednak kiedy
zauważyli, że szukanie nie ma najmniejszego sensu, ponieważ świat jest
wielki i nikt nie wie, gdzie para przepadła, postanowili wziąć ślub i żyć ze
sobą w zgodzie do końca życia. Nie myśląc o Zbyszku i Julii, którzy również
mieli swoje wspólne życie gdzieś na drugim końcu świata…
Tak zakończyła się przygoda z dramatu Williama Szekspira i powieści
Henryka Sienkiewicza.
  Wtedy przyszło mi do głowy pytanie:
-Jak ludzie będą to czytać? Czy będzie konieczność wycofania tych
książek? Może zostaną ze sobą połączone?
Kiedy tak nad tym rozmyślałam, zauważyłam, że siedzę w bibliotece z
„Krzyżakami” w ręku, a na dworze zapadł zmrok.
Uff.. To był tylko sen, dziwny sen…
                                                                   Weronika Grzegorczyk
                                                                             Klasa III a

   Uczniowie z gimnazjum zawsze chętnie biorą udział w różnego rodzaju 
konkursach. Tym razem również nie zawiedli. W odpowiedzi na ogłoszony
przez Bibliotekę Samorządową konkurs literacki i plastyczny napłynęło
sporo prac, mimo że bliski już koniec roku nie sprzyjał siedzeniu nad czystą
kartką. Podczas Nocy Bibliotek został ogłoszony werdykt jury, które miało
niezwykle trudne zadanie. Z tego względu zdecydowało się na przyznanie
tylko pierwszych i drugich nagród. 
Otrzymali je:
Konkurs plastyczny  " Bohaterowie Sienkiewicza”
       I miejsce
  Wójtowicz Oliwia
       II miejsce
Jacak Natalia
Gruszczyk Aleksandra
Wysok Klaudia

Konkurs literacki na opowiadanie pt. ,, Noc w bibliotece’’
                      I miejsce
Budzyńska Alicja
Czubacka Karolina
Gruszczyk Aleksandra
Grzegorczyk Weronika
Markiewicz Jakub
Wysok Klaudia
                             II miejsce
Banucha Jakub
Bernacka Martyna
Golda Dagmara
Jamrowska Julia
Kucharska Magdalena
Misiurek Jakub
Wójtowicz Julia
GRATULUJEMY WSZYSTKIM INWENCJI TWÓRCZEJ!
 A wybrane opowiadania zamieszczamy w tym numerze.
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               Noc w bibliotece
  Opowiadanie Jakuba Markiewicza

  Rok 2015. Janek wraz z czterema kolegami z sąsiedztwa udaje się do
szkoły. Jest to zwykły dzień, słońce przygrzewa, a na butach naszego
bohatera widać ślady porannej rosy. Droga do szkoły Janka była dość długo
i pełna ciekawych miejsc, z których najciekawszym była nawiedzona
biblioteka. Krążyła legenda, że lata temu w tej bibliotece miało miejsce
morderstwo rodziny Fallsherman’ów – najbogatszych mieszkańców miasta
w XVIII w.
Każdy bał się choćby zbliżyć do jej murów – każdy, prócz Janka. Nasz
bohater uchodził za najodważniejszego chłopaka w okolicy. Pewnego dnia
koledzy zaproponowali mu zakład : Jeśli przetrwa jedną noc w bibliotece, to
oni będą go wychwalać jako legendę ich szkoły. Janek przyjął zakład bez
wahania.
  W czwartkowy wieczór udał się w stronę biblioteki. Pogoda zmieniła się
diametralnie. Słoneczne niebo zastąpiła burzowa chlupa. Powietrze stało się
gęste, bardziej niż to krakowskie ze smogiem o poranku. Janek stał już pod
drzwiami biblioteki. Były wielkie, lekko spróchniałe, miały parę dziur, a po
wierzchniej stronie porastał je mech. We wnętrzu panowała atmosfera
porównywalna z horrorem. Wielkie półki na książki leżały swobodnie na
gnijącej od wilgoci podłodze, a na suficie wisiały wolno kołyszące się
żyrandole. Powypalane dziury w dywanach, popalone książki,
wszechobecne plamy krwi, porozbijane okna i wielki okrągły stół z wbitym
nożem – właśnie o przywiało naszego bohatera. Janek rozpakował swój
plecak, włączył latarkę, szperał w telefonie i czekał, aż ponura jak skowyt
wilczego stada noc dobiegnie końca. Mijały kolejne godziny, a nasz bohater
miał niedługo zostać „ legendą szkoły”. O godzinie 03:15 Janka obudził
dziwny dźwięk, coś jakby płacz dziecka. Zaraz po tym rozległ się
przeraźliwy huk, lecz największym zaskoczeniem był brak noża wbitego w
okrągły stół.
  Rankiem uczniowie zorientowali się, że Janka nie ma w szkole, więc
postanowili przełamać barierę strachu i udać się do biblioteki. Ostrożnie
przekroczyli jej mury. Z wnętrza rozległ się głośny krzyk chłopca. Gdy
otworzyli wrota, Janka już nie było. Został po nim jedynie plecak.
  Nikt do tej pory nie wie, co się z nim stało. Możliwe, że wyparował, a może
spotkała go kara za aroganckie zachowanie wobec duchów biblioteki? Ja nie
wiem.
  

KĄCIK LITERACKI

            Miłość
Słowo miłość jest pojęciem względnym.
Dla ciebie może to znaczyć,że się kogoś kocha,
dla mnie jest czymś więcej,
ja znam inne słowa.

Miłością może być wszystko,
co dla nas ma wielkie znaczenie.
Miłością może być sztuka,
wystarczy, że włączysz myślenie.

Tak ważna, niepowtarzalna
dla mnie jest miłość jedyna.
Miłością tą mama i tata,
miłością mą moja rodzina.

Prawdziwa miłość zawsze zwycięża,
choć trochę ciężko jest czasem.
Szelest liści w śpiew ptaków zmieniony
gdy wszyscy jesteśmy razem.
   (autor wiersza pragnie zachować anonimowość)

KRAM Z FRASZKAMI

            
             
           Do J. Kochanowskiego
  Panie Janie, fraszki pisałeś jak na maszynie,
  dlatego Twoja sława nigdy nie minie.
                                          Jakub Misiurek

             
                 Na naukę
   Jutro dwa sprawdziany, kartkówki, 
   a u mnie w głowie pełno pustki.
                                           Dagmara Golda

             
               Na dom
  Do domu chce się, do domu.
  A kiedy jest się w domu,
  to przyjemności nikomu...
                               Igor Malinowski
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Dziesięciolecie Szkolnych Kół Caritas
                 zjazd w Siedlcach

   9 czerwca w Siedlcach odbył się zjazd wolontariuszy z okazji 10-lecia
szkolnych kół Caritas oraz 25-lecia istnienia Caritas Diecezji Siedleckiej.
Wyruszyliśmy w świetnych nastrojach oraz czerwonych koszulkach, w
których można nas było niejednokrotnie spotkać na różnych akcjach
związanych z Caritasem. W busie była przemiła atmosfera. Nie mogliśmy
się doczekać dotarcia na miejsce. Pogoda była bardzo ładna, lecz trochę
nam dokuczało to gorąco, z którym zmagaliśmy się w busie. Niemniej
jednak bardzo nam się podobało. Jadąc, śpiewaliśmy różne piosenki
religijne, a najbardziej do gustu przypadł nam hymn  tegorocznych Dni
Młodzieży. Wjechaliśmy do Siedlec….i…..zaczęło się poszukiwanie kościoła
św. Józefa. Pan kierowca się nie poddawał i w końcu dotarliśmy na miejsce. 
   Wchodząc do sanktuarium, ujrzeliśmy kilkaset osób. Młodzież diecezji
Siedleckiej zjechała się, aby wspólnie świętować tę uroczystość.
Uroczystości rozpoczęły się oficjalnym powitaniem wszystkich zebranych.
Następnie swoją działalność przedstawiły koła: najstarsze wśród obecnych
SKC nr 2 w Adamowie oraz najmłodsze SCK nr 81 w Garwolinie. Do godziny
14 opowiadano o wszystkich akcjach, jakie dane koła podejmowały.
Najbardziej wzruszająca była opowieść  pewnej pani,  mówiącej o swoim
synku, który miał porażenie mózgowe i jeździł na wózku. Dzięki Caritas
zebrano pieniądze na kupno specjalistycznych trójnogów, dzięki którym
dziecko może samo chodzić. W ramach podziękowań chłopiec ten
zaśpiewał piosenki (muszę przyznać - ma talent:) Były zabawy integracyjne,
tańce, śpiew, było trochę zabawnie i trochę na poważnie. Bardzo nas to
zintegrowało.
    Po krótkiej przerwie uczestniczyliśmy we Mszy Św. pod przewodnictwem
ks. biskupa Piotra Sawczuka.
Każdy w skupieniu słuchał biskupa, który przyjechał specjalnie dla nas. Dla
wolontariuszy. Ksiądz tłumaczył nam, jak żyć według wiary i nie zapominać
o Bogu w codziennym życiu. Po spotkaniu czekał na nas obiad,
wolontariuszki rozdawały każdemu pyszne jedzenie, które znikało z talerzy z
mgnieniu oka. Na koniec była koronka do Miłosierdzia Bożego i krótkie
podsumowanie. Bez zdjęć pamiątkowych również nie mogło się obyć. 
    Wszyscy zadowoleni udaliśmy się do busa. Droga powrotna również się
nam podobała. Trochę zmęczeni dotarliśmy do Ostrowa. Mieliśmy świetne
panie opiekunki, które pilnowały abyśmy byli bezpieczni. Takich wyjazdów
potrzeba nam więcej!
                                             Joanna Ziółkowska, Kacper Koziej
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Integracyjne ognisko Caritasu

 21 czerwca 2016 roku wolontariusze Szkolnego Koła Caritas wybrali się nad
Bobrówkę na integracyjne ognisko, którym pożegnali mijający rok szkolny.
   Było podsumowanie całorocznej działalności, zostały przypomniane
wszystkie akcje, które podejmowaliśmy (a było ich naprawę dużo!).
   Spotkanie stało się też okazją do podziękowania ustępującemu zarządowi i
przedstawienia nowych władz, które zostały wybrane w niedawnych
wyborach. 
  Piękna pogoda sprzyjała leniuchowaniu na łonie natury, bo choć rano
jeszcze na niebie gościły chmury, a  w przeddzień padał ulewny deszcz, to
podczas ogniska niebo stało się błękitne, a słoneczko mocno przygrzewało. 
    Rozpaleniem i podtrzymywaniem ogniska zajęli się chłopcy należący do
OTK Wataha, więc wszystko przebiegło bardzo sprawnie. 
 Chyba największą "atrakcją" dnia były węże - spacer ścieżką edukacyjną
dostarczał naprawdę mocnych wrażeń. Było super!
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