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 Marzyć, wierzyć w siebie i działać - do tego zachęca Kasia Gruszczyk,
absolwentka naszej szkoły, dziś wolontariuszka w Afryce. Przeczytajcie
wywiad, w którym opowiada m.in. o życiu dzieci w Kenii. Str. 8-9 :)
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Pamiętamy! 75. rocznica pacyfikacji
wsi Jamy

 08.03.2019 r. w naszej szkole świętowaliśmy  Dzień Kobiet. Każda
dziewczyna dostała jakiś prezent od chłopców. Nauczycielki dostały
czekolady o różnych smakach, a uczennice dostały upominki, np. kwiaty.
Na apelu obejrzeliśmy humorystyczny film o Dniu Kobiet przygotowany
przez Samorząd Uczniowski. Był to bardzo miły dzień...

           
Jak co roku delegacja z naszej szkoły uczestniczyła w obchodach tragedii,
która dotknęła mieszkańców wsi Jamy spacyfikowanej przez hitlerowców 8
marca 1944 r.
7 marca byliśmy obecni na konferencji w Centrum Kultury, gdzie 
wykładowcy: Ewa Kołomańska z Muzem Martyrologii Wsi Polskich w
Michnowie, prof. dr hab. Mirosław Szumiło z Biura Badań Historycznych
IPN Warszawa, dr Wiesław Charczuk oraz inż. Antoni Meluch przybliżyli
zgromadzonym tragiczną przeszłość Jam.
8 marca podczas Apelu Poległych na cmentarzu parafialnym, a następnie w
kaplicy -mauzoleum w Jamach  oddaliśmy hołd stu pięćdziesięciu dwóm
osobom bestialsko zamordowanym podczas pacyfikacji.
Tegoroczne obchody miały szczególnie uroczystą oprawę z uwagi na
asystę  Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Dęblina oraz
przybyłych gości: panią Beatę Mazurek - Wicemarszałka Sejmu RP,
Stanisława Gogacza- Senatora RP, Przemysława Czarnka - Wojewodę
Lubelskiego, Ewę Zybałę - Starostę Lubartowskiego oraz Leszka
Kowalczyka - Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego.
                    

 SKC na Dzień Kobiet

Takie oto wypełnione
cukierkami "piękności"
wiosenne przygotował
SKC na kiermasz z
okazji Gminnego Dnia
Kobiet. Dochód ze
sprzedaży zostanie
przeznaczony na
sztandar szkoły:)

                  Dzień Kobiet
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XXXVII Wojewódzki Konkurs
Recytatorski Poezji J. Czechowicza

Angelika Haraszczuk w finale
Diecezjalnego Konkursu Biblijnego

Międzyszkolny Konkurs Poezji
Anglojęzycznej Everything is poetry...

6-7 marca 2019 r. w MDK "Pod Akacją" w Lublinie odbyły się eliminacje
wojewódzkie XXXVII  Konkursu Recytatorskiego Poezji Józefa
Czechowicza i poetów doby staropolskiej.
Miło nam poinformować, że aż troje uczniów naszej szkoły uzyskało na tym
etapie wyróżnienia. Komisja w składzie: Anna Mazurek - polonistka,
kustosz muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie,
Przemysław Buksiński - aktor, animator kultury, Wydział Politologii na
UMCS w Lublinie, Edyta Madej - sekretarz MDK po wysłuchaniu 48
recytatorów doceniła interpretację: Gabrieli Powałki, Mateusza Chomicza (
oboje z kl. VII) oraz Aleksandry Gajosz (kl. III c gim.)
Gratulujemy laureatom!

14 marca 2019 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w
Lubartowie już po raz siódmy odbył się Międzyszkolny Konkursu Poezji
Anglojęzycznej „Everything is poetry...”.
Igor Miciuła z kl. II a otrzymał wyróżnienie za recytację pod tytułem „My
Teacher Took my iPod” autorstwa Kenna Nesbitta, a Marcin Daszczyk zajął
II miejsce za recytację wiersza pod tytułem „Sick Day” tego samego autora.

XIII Powiatowy Konkurs Pamięci
Agnieszki Osieckiej

19 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły
w Parczewie odbył się etap rejonowy III Diecezjalnego Konkursu Biblijnego.
   Wzięło w nim udział 7 uczniów klas siódmych szkół podstawowych z
trzech dekanatów: parczewskiego, włodawskiego i wisznickiego. Hasłem III
DKB są słowa: „Spotkania z Jezusem w Ewangelii wg św. Łukasza”. Jego
inicjatorem i pomysłodawcą jest Ksiądz Biskup Ordynariusz Kazimierz
Gurda. Uczestnicy konkursu przez 45 minut odpowiadali na 33 pytania
konkursowe. 
    Naszą szkołę reprezentowała Angelika Haraszczuk z klasy VII, która
przeszła do etapu diecezjalnego. Wielkie gratulacje!

27 marca 2019 r. w Zespole Szkół w Kocku odbył się XIII Powiatowy
Konkurs Pamięci Agnieszki Osieckiej - wspaniałej poetki, autorki tekstów
piosenek, do których muzykę komponowali m. in. Włodzimierz Korcz i
Seweryn Krajewski.
W kategorii plastycznej I miejsce zajęła Justyna Brzozowska, uczennica
klasy III c gim. za ilustrację do wiersza "Chciałeś", zaś Marika Bójko z klasy
VII - zajęła miejsce III za ilustrację do tekstu "Filiżanka kawy". W kategorii
muzycznej zwyciężyła Zuzanna Antoniuk (klasa III a gim.), która zachwyciła
jury piękną  interpretacją  piosenki "Kto tak ładnie kradnie, jak on" z filmu
"Halo, Szpicbródka". W kategorii "recytacja" wyróżnienia uzyskały:
Aleksandra Jesionek (kl. III a gim.) oraz Aleksandra Rozmysł (kl. III b gim)
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Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Nikodem Frelich laureatem
ogólnopolskiego konkursu

1 marca po raz dziewiąty obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili
się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie
złożyli broni. Za swą niezłomność wielu zapłaciło najwyższą cenę. Po
50 latach okazało się, że skazani przez swych oprawców na
zapomnienie, wciąż żyją w naszej pamięci i są dla młodych Polaków
wzorem patriotyzmu.
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych stały się już
tradycją Ostrowa Lubelskiego, a nasza szkoła ma w nich zawsze swój
udział. Także i w tym roku uczniowie pod opieką nauczycieli - pani Beaty
Czapskiej, Ewy Dziadko, pana Andrzeja Gruszczyka przygotowali
wzruszającą część artystyczną, którą zaprezentowali dla społeczności
lokalnej w Centrum Kultury. Całości dopełniły piękne dekoracje autorstwa
pani Doroty Maleszyk oraz Doroty Kozłowskiej.
Dzięki takim przedsięwzięciom staramy się realizować przesłanie rotmistrza
Witolda Pileckiego:
Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję
własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym
przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim
życiem.

Nikodem Frelich, uczeń kl. III a gimnazjalnej został laureatem XVIII
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Ilustracje do wierszy Józefa
Czechowicza i poetów doby staropolskiej" pod honorowym patronatem
Lubelskiego Kuratora Oświaty. Jego ilustracja do wiersza "Księżyc w rynku"
została też uhonorowana dodatkowo - stała się nagrodą dla zwycięzcy
ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego poezji J. Czechowicza i
zawędrowała aż do Jasła. Otrzymał ją Jonatan Maciejowski - zdobywca
„Złotej Strofy”. 
Praca Nikodema  oraz akwarela Kornelii Kwaśnej z Lubartowa towarzyszyły
Koncertowi Laureatów XIX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im.
Józefa Czechowicza.Gratulujemy!

KSIĘŻYC W RYNKU
Kamienie, kamienice,
ściany ciemne,
pochyłe.
Księżyc po stromym
dachu toczy się, jest
nisko.
Zaczekaj. Zaczekajmy
chwilę -
jak perła
upadnie w rynku miskę
-
miska zabrzęknie(...)
Gwiazdy żółte, które
lipcowy żar ściął,
lecą - kurzawą - lecą,
firmament w złote
smugi marszczą (...)



www.kurierlubelski.pl Kurier Lubelski | Numer 77 04/2019 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Nie dla
Kujonów

Na konkursie recytatorskim...

Praca Nikodema - nagroda dla zdobywcy "Złotej Strofy"

lustracja Marcina Daszczyka, kl. V B

Inne prace plastyczne
do wierszy Józefa
Czechowicza. 
Obok praca Julii
Wołowicz z kl. V b. do
wiersza "Jesień"

Każdy zmierzch
moczył deszcz,
płakał, drżał na
szybkach...
I tak ładnie mówił
tatuś:
jesień gra na
skrzypkach...

Ilustracja Darii Bliźniuk, kl. Va (wiersz "Na wsi")

Ilustracja Dagmary Nierychlewskiej, kl. Va
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WYBIERAMY SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ -
TARGI EDUKACYJNE W LUBLINIE

Przyszła wiosna! Dzień Nietypowych
Fryzur

W czwartek, 14 marca uczniowie klas ósmych oraz trzecich gimnazjalnych
wybrali się na Targi Edukacyjne do Lublina. W tegorocznej edycji swoją
ofertę prezentowało ponad 100 wystawców. Wśród nich znalazły się licea
ogólnokształcące, szkoły branżowe oraz uczelnie wyższe nie tylko z
województwa lubelskiego, ale również z Warszawy, Wrocławia, Łodzi czy
Krakowa.
Targi miały pomóc uczniom w wyborze dalszego kierunku kształcenia.
Szkoły kusiły zwiedzających przeróżnymi ofertami - pokazami, degustacją,
występami artystycznymi. Cennym źródłem informacji były nie tylko ulotki,
ale przede wszystkim rozmowy z uczniami. Byli wśród nich również nasi
absolwenci, którzy z pasją opowiadali o swoich nowych szkołach. To miłe,
gdy widzimy, że odnaleźli się w nowym środowisku, są aktywni, doceniani i
zaangażowani. Mamy nadzieję, że i tegoroczni absolwenci znakomicie
poradzą sobie z nowymi wyzwaniami

  Wreszcie nadeszła upragniona wiosna! Z tej okazji Samorząd Uczniowski
zaproponował szereg różnych inicjatyw. 
 Pierwszą z nich jest Dzień Nietypowych Fryzur. Każdy mógł przyjść do
szkoły w oryginalnym,szalonym  uczesaniu. Mile widziane były kwiaty we
włosach (jako że mamy przecież wiosnę!). 
 Wprawdzie nie każdy mógł sobie pozwolić na misterne warkocze czy koki,
ale malutki kucyk na czubku głowy dało się zrobić:)
  Jak widać na załączonych zdjęciach,  niektórzy wykazali się
pomysłowością, a wszyscy mieli dobrą zabawę :)
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 CYRK LUNA GOŚCIŁ W SZKOLE    WIADOMOŚCI SPORTOWE

28.03.2019 r. naszą szkołę odwiedzili artyści z cyrku " LUNA".
Zaprezentowali swój nowy program. Zgromadzoną na sali publiczność
rozbawiały popisy klaunów i  kowboja. Żonglerskie sztuczki klaunów oraz
kolorowy i zwiewny taniec „kobiety motyla” bardzo się podobały. Uczniowie
brali aktywny udział w przedstawieniu, prezentując swoje zdolności
cyrkowe. Podziwialiśmy też tresurę „czarnej pantery”, którą okazał się
milutki czarny kotek. Wiele emocji wzbudził pokaz pytona tygrysiego,
którego można było pogłaskać i zrobić sobie z nim zdjęcia. Występ
dostarczył wielu wrażeń.

5. 03. 2019 r. w Kocku odbyły się mistrzostwa powiatu w mini piłkę siatkową
„4” dziewcząt. Do rywalizacji o miejsca w finale stanęły drużyny ze szkół
podstawowych ze Skrobowa, Firleja, Wielkolasu oraz Ostrowa Lubelskiego.
Mecze rozgrywane były systemem „każdy  z każdym” do dwóch wygranych
setów. Dziewczęta ze SP w Ostrowie Lubelskim bez problemu wygrały ze
SP z Firleja oraz SP ze Skrobowa, natomiast walka o pierwsze miejsce
rozegrała się pomiędzy SP z Wielkolasu a SP w Ostrowie Lubelskim. Mecz
był dość wyrównany, w końcowej klasyfikacji reprezentacja naszej szkoły
zdobyła wicemistrzostwo powiatu lubartowskiego, ustępując tylko SP z
Wielkolasu, trzecie miejsce wywalczyła SP ze Skrobowa.
Nasza szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Alicja Wolska, Klaudia
Matyjaszczyk, Nikola Płowaś, Jagoda Czuchryta, Katarzyna Mileszczyk,
Martyna Ziółkowska, Dominika Kołkiewicz, Julia Kosiak, Natalia Drabik,
Martyna Szymula.
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  PIĘKNA LEKCJA ŻYCIA
Przedstawiamy rozmowę z Kasią Gruszczyk, która pochodzi z Ostrowa Lubelskiego. Obecnie mieszka w Hiszpanii, jest 
wolontariuszką i pomaga dzieciom w Afryce - konkretnie w Kenii. Podczas ferii w Centrum Kultury mieliśmy okazję
spotkać się z Kasią na videokonferencji. Nasz wywiad przeprowadziliśmy wirtualnie przez Internet:)

Jak często  jeździsz do Kenii i  skąd wziął się pomysł, aby zostać wolontariuszem?
W tym roku przygotowuję już moją trzecią wyprawę w okresie wakacji. Pomysł zrodził się spontanicznie, kiedy para moich przyjaciół podjęła się zadania
założenia własnej organizacji, która początkowo miała na celu budowanie źródeł wody w Ugandzie. Jednak kiedy przepadkowo przejeżdżając przez
miasteczko Molo w Kenii, natknęli się na szkołę założoną przez lokalne małżeństwo borykającą się z ogromnymi niedoborami i bardzo ciężką sytuacją
niektórych dzieci, nie mogli przejeść obok tego obojętnie. Tak zrodził się projekt „Shakinah” i pomysł pomocy dzieciom poprzez wolontariat. Moi przyjaciele
potrzebowali pomocy, więc postanowiłam im pomóc. Po pierwszym wyjeździe wiedziałam, że to nie może być ostatni oraz że jest tyle rzeczy to zrobienia...
Wpadłam jak śliwka w kompot!

Na czym polega praca wolontariusza i czy warto nim zostać?
To dosyć złożone i zarazem proste pytanie. Praca wolontariusza zależy od miejsca i misji konkretnego projektu. Celem naszego projektu jest zapewnić
uczniom szkoły Shakinah lepsze warunki do funkcjonowania, rozwoju oraz nauczyć mieszkańców społeczności, jak produkować, generować przychody i
zarządzać nimi. Co zatem robimy? Budujemy ogromny kurnik, instalujemy prąd, uczymy kobiety szyć na maszynach, budujemy płot, toalety. A w kwestii
edukacji? Udało nam się zbudować bibliotekę z książkami przywiezionymi z Europy  ( bezcenne widzieć radość dziecka oglądającego książkę! ),
prowadzimy lekcje, uczymy języków (ja ich nauczyłam śpiewać „Hej Sokoły” po polsku!), organizujemy zajęcia muzyczne, sportowe, taneczne, i przede
wszystkim, jesteśmy z nimi, rozmawiamy, spędzamy czas. To jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Żeby czuły się ważne. 
Czy warto zostać wolontariuszem? Mało rzeczy jest warte więcej od tego doświadczenia. Ludzie nam dziękują za pomaganie im, a tak naprawdę to my
uczymy się od nich więcej niż oni od nas. Uczymy się pokory i radości z każdego dnia, nie mając przy tym zupełnie nic. Piękna lekcja życia.

Czym różnią się warunki życia w  Kenii od tych w  Polsce?
Różnią się znacznie, żeby nie powiedzieć, że w niewielu kwestiach są podobne.Warunki mieszkalne są surowe, niewiele osób może sobie pozwolić na
luksus posiadania prądu, nie wspominając o łazienkach. Nie przykłada się tu uwagi do higieny. Często dzieciaczki są brudne, mają podarte ubrania,
brudne zęby. Nie dziwi to jednak tak bardzo, kiedy się widzi to bezpośrednio. Są domy zadbane, ale też takie, których mizernego obrazu nie sposób
wymazać z pamięci. Są to te domy, w których często brakuje któregoś z rodziców, dzieci śpią na podłogach i brakuje im jedzenia.

Jakie były pierwsze uczucia, gdy zobaczyłaś afrykańskie dzieci?

Kiedy pojechałam do Kenii po raz pierwszy, przez pierwszy dzień nie byłam w stanie mówić (a nie jestem z tych, co „chorują na język”). Byłam
tak zafascynowana tym światem, którego człowiek mimo oglądania filmów dokumentalnych nie jest w stanie sobie wyobrazić nawet w 10
procentach, że się zablokowałam i po prostu patrzyłam... Proszono nas o cukierki i ciastka, a my, niedoświadczone, zaczęłyśmy im je kupować.
Wtedy zaczynęło napływać więcej i więcej dzieci, które ostatecznie prawie nas przewróciły. Każdy doświadczony wolontariusz wie, że jest to
błąd nowicjusza. Była to niedziela.
Jednak kiedy poszłam pierwszy dzień do szkoły i zobaczyłam całą szkołę czekającą, żeby zaśpiewać nam piosenkę na przywitanie, kiedy
zobaczyłam 5-letnie dzieci opiekujące się 3-letnimi braciszkami, kiedy zobaczyłam radosne, umazane buzie i iskrzące oczy, dotarło do mnie, że
jesteśmy tu dla nich i każdy moment jaki mam, jest prezentem od losu. Wtedy zaczynasz dawać z siebie wszystko i  czujesz ogromną
satysfakcję na koniec każdego dnia.

Dzieci w Kenii i dzieci w Polsce - różnimy się czy jesteśmy podobni?

Różnią się poprzez warunki, w jakich żyją. Te dzieci nie kłócą się o gierki, nie wybrzydzają przy jedzeniu ani wybieraniu sukienek, nie są
egocentryczne, są wdzięczne za każdy najmniejszy gest. Jednak pamiętając o tym, że są to warunki zewnętrzne, które nas kształtują, esencja
dziecka i człowieka jest taka sama. Każde dziecko chce przeżyć beztroskie chwile, bawić się, śmiać, chce być przytulone, kochane, nie bać się
niczego, być najedzone, wypoczęte. Rodzimy się w różnych krajach, środowiskach, kulturach, religiach, a mimo tych tak wielu różnic między
nami, wszyscy chcemy być zwyczajnie szczęśliwi. Kochać i być kochanym. Tak po prostu
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Wspominałaś o tym, jak kenijskie dzieci  reagują na rysunki, które przedstawiają rodzinę...

Tak. Ja zawiozłam dwu dziewczynkom rysunki od moich siostrzenic i były bardzo zaciekawione. Prawdopodobnie nigdy nie widziały małego
dziecka o innym kolorze skóry i są ciekawe, jak żyje się w w tym odległym innym świecie. Te dziewczynki nie mają rodziców i wychowuje je
babcia.

W  jakim języku dzieci rozmawiają między sobą? 

W języku suahili. Angielski jest ich drugim językiem, którego uczą się już od 5. roku życia. Kenia była kolonią angielską, więc wciąż da się
wyczuć wiele angielskich wpływów. My porozumiewamy się z Kenijczykami po angielsku, i niemal wszyscy, bez względu na poziom
wykształcenia umieją się w tym języku dogadać.

Chodzimy do szkoły, więc  zapytamy też, jak wygląda szkoła w Afryce. Jakie są tam lekcje?  Jakie posiłki dostają dzieci w szkołach? Czym
różni się od naszej?

Szkoła, w której ja pracowałam, jest to szkoła uboga, dzieci uczą się w pewnego rodzaju metalowych hangarach, podłoga jest klepiskiem, w
wyciętych z blachy oknach nie ma szyb. Posiłek w szkole niekiedy bywa, niestety, jedynym posiłkiem w ciągu dnia. Codziennie jest ten sam
jadłospis. Na tzw. „drugie śniadanie” kubek kleistej owsianki na wodzie, a na obiad ryż z kukurydzą. Są to posiłki dla oszukania głodu, ale nie
zapewniają wszystkich witamin potrzebnych do zdrowego życia. Dlatego wiele dzieci ma szkorbut i chroniczny brak żelaza. 
Jeśli chodzi o naukę, to nauczyciele są dosyć wymagający i wiele dzieci lubi się uczyć. Brakuje jednak książek i narzędzi. Nie jestem
stuprocentowo pewna co do programu wszystkich przedmiotów, ale pamiętam, że poziom matematyki czy biologii wydał mi się porównywalny
z naszym.
Ciekawą praktyką są mundurki. Żeby móc chodzić do szkoły, obowiązkiem jest posiadanie mundurka i opłacenie go każdego roku. Zdziwiło
mnie to, zwłaszcza w tak ubogim kraju, jest to jednak kolejny przejaw wpływu kolonii angielskiej na kulturę Kenii.
W Kenii możliwość uczęszczania do szkoły jest przywilejem. 

Czy  można pomóc afrykańskim dzieciom, nie będąc wolontariuszem? 

Oczywiście, że można. Można prowadzić tzw. adopcję na odległość, czyli opłacać koszt szkoły takiego dziecka i wysyłać sobie z nim listy.
Mam  dla was propozycję z tym związaną. Jeśli któreś z was miałoby ochotę napisać list, kartkę lub rysunek dla „moich” dzieciaczków, ja z
ogromną przyjemnością je ze mną zabiorę i opowiem im o ich polskich rówieśnikach. Takie kartki musiałyby być napisane po angielsku, żeby
wszyscy mogli je zrozumieć. Czekam na wasze opinie co do pomysłu!
Oprócz tego ja aktualnie tworzę projekt, którego celem będzie możliwość pomocy z każdego  miejsca na ziemi, robiąc coś dobrego dla tych
dzieci i zarazem dla nas samych. Jak? Ruszając się. Brzmi prosto, prawda? Zastanawiacie się pewnie teraz, jak można pomóc na odległość
poprzez aktywność fizyczną. Otóż można! Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy będę mogła wam przedstawić gotowy projekt który
nazywa się „Things Happen”, czyli z wolnego tłumaczenia „Rzeczy się dzieją” i jeśli tylko będziecie tym zainteresowani, będziecie mogli być
członkami tego aktywnego ruchu. Adres strony, którą buduję to www.things-happen.org lecz niestety, jeszcze jest pieleszach i nie ma polskiej
wersji. 

I na koniec - co chciałabyś przekazać ostrowskim dzieciom - uczniom naszej szkoły?

Żebyście miały odwagę na to, żeby marzyć, chcieć więcej, ryzykować i stawiać na rozwój tego, co naprawdę lubicie robić i o czym głęboko
marzycie. Nikt nie jest najlepszy ze wszystkiego i nie musi być, żeby wiele w życiu osiągnąć i żeby być szczęśliwym. Musi słuchać i lubić
samego siebie i wkładać wiele wysiłku w to, żeby się udoskanalać w tym, w czym czuje potencjał, żeby któregoś dnia być w tym naprawdę
dobrym. Dzisiejszy świat nie ma limitów, a my mamy wielkie szczęście, że mieszkamy w rozwiniętych krajach, więc warto z tego skorzystać.
Jeśli uczymy się języków, czytamy, inspirujemy wartościowymi postaciami i mamy odwagę, przede wszystkim odwagę na to, żeby się potykać i
żeby nas krytykowano podczas naszej drogi do celu, naprawdę możemy dotrzeć dalej niż myślimy. Może los nas poprowadzi do pomagania
innym na drugim końcu świata, może do mieszkania w innym kraju lub innym kontynencie. Kto wie. Nie ma znaczenia to, czy jesteśmy z małego
miasteczka, czy że niektórzy się z nas śmieją. Wręcz przeciwnie, często śmieją się ci, którzy nie wiedzą, jak nas skopiować, co znaczy, że coś
robimy dobrze. Podkreślam to, bo pamiętam, że już od najmłodszych lat paraliżuje naszą kreatywność lęk przed tym, co powiedzą koledzy. I
jaka szkoda! Marzyć, wierzyć w siebie i działać, kroczek po kroczku każdego dnia, nie odkładając spraw na „po szkole”, „po studiach”, „po
weekendzie”. Na wytrwałych nie ma mocnych J Miejcie odwagę marzyć o tym, co chcecie zrobić w tym naszym pięknym życiu, które dane jest
nam tylko raz. 

Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie odpowiedzi!
                                                                                                                opracowała: Wiktoria Matyjaszczyk

http://www.things-happen.org
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Wiadomo, stolica!

                                PODRÓŻE MAŁE I DUŻE

27.03.2019 r. uczniowie z klasy szóstej i siódmej pod opieką pani Beaty
Czapskiej, pani Ewy Dziadko i pani Doroty Maleszyk wybrali się na
jednodniową wycieczkę do Warszawy. Głównym punktem programu było
Muzeum Powstania Warszawskiego mieszczące się przy ulicy
Grzybowskiej. To niezwykłe miejsce powstało, aby oddać hołd walczącym
w obronie Warszawy. Po przekroczeniu progu muzeum wszyscy poruszali
się w scenerii z lat II wojny światowej. Chodziliśmy po granitowym bruku,
wśród murów pokrytych dziurami od bomb i wybuchów. Ekspozycja
muzealna została zaprojektowana w niepowtarzalny sposób. Oddziaływała
na zwiedzających obrazem, dźwiękiem i światłem. Ciekawym przeżyciem
była możliwość wejścia do repliki ciemnych, ciasnych kanałów i
sprawdzenia, co mogli poczuć powstańcy, którzy przedostawali się
kanałami w różne miejsca Warszawy. Największe wrażenie zrobił na nas
ogromny samolot „Liberator”, którym dokonywano zrzutów broni dla
powstańców. Mogliśmy też posłuchać opowieści żyjącego powstańca, który
pracował w podziemnej drukarni i przekazał nam wstrząsające opowieści o
Powstaniu Warszawskim. To spotkanie pozostanie na długo w naszych
pamięciach. Z wycieczki do muzeum wróciliśmy pełni refleksji i zadumy. To
była prawdziwa, żywa lekcja historii. Kolejny punkt programu to Łazienki
Królewskie, określane jako „najszczęśliwsze miejsce w Warszawie”. Przed
wejściem do Łazienek obowiązkowa fotografia z Marszałkiem Józefem
Piłsudskim. Pogoda nam dopisała, świeciło słońce, aczkolwiek powiewał
lekko mroźny wiaterek. To jednak nie przeszkodziło w wiosennym spacerze
i podziwianiu bogatej fauny. Obserwowaliśmy pawie, kaczki, rybitwy i
podziwialiśmy Pałac na Wodzie oraz Amfiteatr i Ogród Chiński. Ostatnim
punktem programu, jakże wyczekiwanym przez wszystkich
wycieczkowiczów był wypad do Starbucksa na gorącą czekoladę, kawę,
herbatę, frappuccino, ciasteczko marchewkowe i wiele innych przysmaków.
Wycieczka była bardzo udana. Panowała miła atmosfera. Pomimo
zmęczenia i natłoku wrażeń byliśmy bardzo zadowoleni
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    Pierwszaki w Teatrze Muzycznym

Na swój pierwszy szkolny wyjazd  uczniowie najmłodszej klasy naszej
szkoły wybrali się 26 marca 2019 roku. I choć dzień nie był najcieplejszy, to
19 pierwszaków w dobrych nastrojach wsiadło do busa i ruszyło w drogę.
Cel nie był odległy – Lublin, miasto w którym już bywali, jednak w miejscu
docelowym wszyscy znaleźli się po raz pierwszy. Był to Teatr Muzyczny w
Lublinie, gdzie obejrzeli baletową wersję znanej bajki „Królewna Śnieżka”.
Losy dobrej i pięknej, lecz niestety, znienawidzonej przez złą macochę
Śnieżki oraz siedmiu wesołych krasnali dostarczyły dzieciom
niezapomnianych emocji. Siłę wrażeń spotęgowała piękna muzyka, barwna
scenografia oraz bajkowe kostiumy. Artystyczne doznania, to pierwszy
punkt tego wyjazdu, ale nie jedyny. Park rozrywki to dla każdego dziecka
już z nazwy zachęcające miejsce, ale słowo „BOUNCE”  brzmi trochę
tajemniczo, choć jak podają na stronie: „Bounce, to gwarancja dobrej
rozrywki”. I nie mylą się! Dmuchany park rozrywki to ruch, rekreacja,
wspólna zabawa i dużo radości. 

   29. 03. 2019 r. klasy piąte wybrały się do Lubartowa, gdzie w sali
widowiskowej oglądały spektakl "Felix i przyjaciele" grany gościnnie przez
aktorów Teatru Współczesnego z Krakowa.
    Spektakl oparty był na książce Rafała Kosika. Widzom podobały się
postacie głównych bohaterów- Felixa, Smartfona i Donaty oraz ducha-
szkieletu i zabawnej pani kucharki. Śpiew, taniec, zastosowanie wielu
efektów specjalnych uatrakcyjniły widowisko, którego głównym przesłaniem
była potęga przyjaźni.
   Przed spektaklem wszyscy integrowali się przy pizzy w "Top Drivie", a w
drodze powrotnej brawurowo odśpiewali wiersz Juliusza Słowackiego "W
pamiętniku Zofii Bobrówny" (Niechaj mię Zośka o wiersze nie prooosi...)
Było wesoło.

          Piątoklasiści na spektaklu 
                  "Felix i przyjaciele"

                                    PODRÓŻE MAŁE I DUŻE
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               Sportowe to i owo

1. Siatkówka wymyślona została przez Amerykanina Williama G. Morgana
w 1895 roku.
2. W Polsce pierwszy mecz siatkarski odbył się w Warszawie w 1919 roku.
3. Sport ten najbardziej popularny jest w Polsce, Brazylii, Bułgarii,
Włoszech i Rosji.
4. Od 1964 roku jest to dyscyplina olimpijska.
5. Zasady gry są ustalone przez FIVB (Międzynarodowa Federacja Piłki
Siatkowej). 
6. Siatkówka wymyślona została w odległości zaledwie 10 mil od Springfield
College w Springfield , gdzie 4 lata wcześniej wymyślono koszykówkę.
7. Pierwsze Mistrzostwa Świata odbyły się w 1949 mężczyzn i 1952 kobiet.
8. Średnio siatkarz skacze 300 razy w ciągu meczu.
9. Pierwsza specjalnie zaprojektowana piłka dla siatkówki powstała w 1900
roku.
10. Jest to drugi najbardziej popularny sport na świecie, ustępujący jedynie
piłce nożnej.
11. Najdłuższy mecz siatkówki odbył się w Kingston (Północna Kalifornia) i
trwał aż 75 godzin i 30 minut.
12. Początkowo siatkówka nazywała się Mintonette.
13. Mecz trwał 9 rund. Każda z nich trwała do momentu, aż wszyscy
zawodnicy zaserwowali.
14. Najdłuższy set rozegrano w lidze greckiej pomiędzy AEK Ateny i PAOK
Saloniki. Trwał 54 minuty i 52 sekundy.
15. Al Scates pięciokrotnie wybierany został trenerem roku. W ciągu swojej
43 letniej pracy trenerskiej uzyskał ponad 1100 wygranych. Obecnie trenuje
UCLA Bruins, z którym zdobył 19 mistrzostw NCAA.
16. Polskie siatkarki w 2008 roku dostały “dziką kartę” na Puchar Świata w
Japonii nie tylko ze względu na dobrą grę, ale i urodę.
17. Istnieje odmiana siatkówki dla niepełnosprawnych. Mecze rozgrywane
są na siedząco.
18. Hihiro Jo Baliska pochodzący z Tajlandii jest najniższym zawodowym
siatkarzem. Ma jedynie 163 cm wzrostu.
19. Najwyższym zawodnikiem jest Rosjanin Dimitri Muserski mierzący 218
cm.
20. Najwyższym polskim zawodnikiem jest Marcin Nowak mierzący 215 cm.
21. Najwyższą siatkarką jest Alba Hernandez z Puerto Rico. Ma 207 cm
wzrostu.

 

                                                  AUTORZY:Turyst, MR, Paulina.

    Opracowały: Zuzanna Grygiel, Wiktoria Wodnicka, Wiktoria Matyjaszczyk

Czy wiesz, że…? – czyli siatkarskie
ciekawostki
1. Najdłuższy set w historii – odnotowano w lidze koreańskiej, w meczu
pomiędzy drużynami KAL Jumbos i Rush&Cash. Ostateczny wynik seta to
56:54 dla Kal Jumbos, które zwyciężyło w całym spotkaniu 3-0.
2. Najdłuższa akcja – odnotowana została w lidze chińskiej, w meczu
pomiędzy drużynami TianJin i Army. Akcjatrwała aż 1 min i 35 sekund.
Jednak jest coś w tym, że Azjaci grają najlepiej w obronie.
3. Najwięcej medali w siatkówce męskiej – 43 medale w rozgrywkach
światowych ma na koncie reprezentacja Rosji (wliczając ZSRR): 12 medali
Mistrzostw Świata (w tym sześć złotych), 6 medali Igrzysk Olimpijskich (w
tym trzy złote), 10 medali Pucharu Świata (w tym sześć złotych), 15 medali
Ligi Światowej (w tym trzy złote). Druga jest reprezentacja Brazylii, która ma
na koncie 33 medale.
                                                       

                                  Autor:Alehandra
  Opracowały: Zuzanna Grygiel, Wiktoria Wodnicka, Wiktoria Matyjaszczyk

pixabay

https://www.siatkarsko.pl/czy-wiesz-ze-czyli-siatkarskie-ciekawostki/#upme_profile_image_inner_modal
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              Rady nie od parady

         Gotowanie z pomysłem

                                    GOFRY
Składniki:

1. 1 i 1/2 szklanki mąki pszennej.
1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

1. szczypta soli.
2 łyżeczki cukru pudru lub kryształu
1 łyżka cukru wanilinowego

1. 2 jaja.
1. 1/2 szklanki oleju roślinnego (np. słonecznikowego) lub roztopionego

masła.
1 i 1/3 szklanki mleka

Wykonanie:
Mąkę wsypać do miski, dodać proszek do pieczenia, sól, cukier, cukier
wanilinowy. Wszystko wymieszać a następnie dodać jajka, olej roślinny
oraz mleko. Zmiksować mikserem na gładką masę, tylko do połączenia
się składników. Ciasto można odstawić aby odpoczęło (na około 15
minut), ale nie jest to konieczne.
Rozgrzać gofrownicę. Gofry piec przez około 3 - 3,5 minuty lub przez
czas podany w instrukcji gofrownicy. Nakładamy ciasto chochlą i
wypukłą stroną łyżki rozprowadzamy ciasto dokładnie po całej
powierzchni.
Gofry po upieczeniu odkładać na metalową kratkę. Posypać cukrem
pudrem i polać syropem klonowym. Lub podawać z ulubionymi
dodatkami np. marmoladą, dżemem, owocami i bitą śmietaną.

            

                     SMACZNEGO!!!

Młodzież woli teraz porozumiewać się wysyłając sobie SMS-y i MMS-y.
  Te strony do przekazywania wiadomości mogą się Wam spodobać:
Facebook, Messanger, Snapchat, Instagram,Twitter.
Jeśli chcesz być dobrze traktowany w sieci, przestrzegaj zasad
netykiety:

Nie rozsyłaj internetowych łańcuszków (jest to popularna forma
spamu).
Staraj się nie nadużywać emotikonek (uśmieszków, buziaczków).
Bez potrzeby nie pisz dużymi literami, gdyż oznaczają KRZYK.
Szanuj autorów blogów,  piszą  o sprawach szczególnie dla nich
ważnych.
Nie obrażaj innych użytkowników sieci.
Szanuj cudzą własność. Nie podpisuj się pod czyimiś wypowiedziami
czy pracami. Korzystając z materiałów znalezionych z sieci, zawsze
podawaj źródło ich pochodzenia. 
Zwracając się do konkretnego internauty, pamiętaj o używaniu dużej
litery w zaimkach: Ty, Tobie, Ci, itp.

                                GOFRY
Składniki:

1 i 1/2 szklanki mąki pszennej
1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
szczypta soli
2 łyżeczki cukru pudru lub kryształu
1 łyżka cukru wanilinowego
2 jaja
1/2 szklanki oleju roślinnego (np. słonecznikowego) lub roztopionego
masła
1 i 1/3 szklanki mleka

Wykonanie:
Mąkę wsypać do miski, dodać proszek do pieczenia, sól, cukier, cukier
wanilinowy. Wszystko wymieszać, a następnie dodać jajka, olej
roślinny oraz mleko. Zmiksować mikserem na gładką masę, tylko do
połączenia się składników. Ciasto można odstawić, aby odpoczęło (na
około 15 minut), ale nie jest to konieczne.
Rozgrzać gofrownicę. Gofry piec przez około 3 - 3,5 minuty lub przez
czas podany w instrukcji gofrownicy. Nakładamy ciasto chochlą i
wypukłą stroną łyżki rozprowadzamy ciasto dokładnie po całej
powierzchni.
Gofry po upieczeniu odkładać na metalową kratkę. Posypać cukrem
pudrem i polać syropem klonowym lub podawać z ulubionymi
dodatkami, np. marmoladą, dżemem, owocami i bitą śmietaną.

   
                                                   SMACZNEGO!!!

pixabay
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                  Moda na czasie

Wiemy, jakie ubrania i dodatki będą modne w sezonie wiosna-
lato 2019.

 radzi Karolina Kalinowska

W 2019 roku doczekałyśmy się długo oczekiwanego powiewu
świeżości. Zapominamy o większości trendów, które dominowały w
poprzednich sezonach. W czasie najbliższych miesięcy będą rządziły m.in.
rowerowe spodenki, pióra i sukienki z siatki. Co jeszcze? Zobacz sama!

1. Rowerowe spodenki noszone na co dzień wylansowała Kim
Kardashian, która wiele razy pojawiła się publicznie w takiej stylizacji.
Ku naszemu zaskoczeniu ten kontrowersyjny trend pojawił się na
wybiegach u Chanel i Fendi. Czy się przyjmie? Czas pokaże!

2. Klasyczne garnitury w odważnych kolorach pojawiały się na
wybiegach u wielu projektantów (m.in. Escada, Armani, Gucci i Kenzo).
Zielone, różowe, czerwone, lawendowe i żółte - z pewnością
znajdziesz coś dla siebie.

3. Ubrania z siatkami, które mają nawiązywać do rybackiej sieci.
Najbardziej znani projektanci tworzą z nich sukienki, spódnice, bluzki i
topy, które sprawdzą się nawet w czasie najbardziej upalnych dni.
Dasz się namówić?

4. Grochy pojawiły się już w trendach na sezon jesień-zima 2018/2019,
ale nie zdobyły większej popularności. Może tym razem będą miały
swoje 5 minut?
Na wybiegach dominowała klasyczna wersja (czarne grochy na
białym tle i białe grochy na czarnym tle) tego ponadczasowego wzoru.
Ten uroczy deseń przypadnie do gustu wszystkim kobietom, które lubią
styl retro. My zakochałyśmy się w letnich sukienki maksi zdobionych
tym delikatnym motywem.

5. Żółty nie daje za wygraną! To trudny i nieoczywisty kolor, ale bez
wątpienia kojarzy się ze słońcem i letnimi miesiącami. Pamiętaj jednak,
że w tym kolorze nie każdy wygląda dobrze. W żółtej sukience, swetrze
lub bluzce najlepiej będą się prezentowały posiadaczki rudych i
kasztanowych włosów, które mają brązowe lub zielone oczy.
Największym hitem są stylizacje total look. To dla Ciebie za dużo?
Postaw na jeden element garderoby w kolorze sezonu!Ponadto
ubrania w tym kolorze z pewnością dodadzą naszym stylizacjom
lekkości i radości, nawet podczas pochmurnego dnia. Jeśli więc masz
ochotę ożywić swoje looki, warto sięgnąć po ten odcień.

                                                              źrodło: www.polki.pl

Zdjęcie ze strony:
www.reporteryoung.pl

Zdjęcie ze strony:
www.topsecret.pl

Zdjęcie ze strony:
www.mohito.com/pl

https://polki.pl/karolina-kalinowska,autor,6025,1.html
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Zwierzaki Słodziaki
           NIEDŹWIEDZIE

  Coś dla fanów muzyki...

·  Niedźwiedzie wyewoluowały z rodziny psowatych! Chociaż trudno w to
uwierzyć, to właśnie rodzina naszych sympatycznych Azorków uważana
jest za praprzodków pandy wielkiej, czy potężnego niedźwiedzia
polarnego... Oczywiście pierwsze gatunki z rodziny psowatych znacznie
różniły się od tych dzisiejszych! 
·  Niedźwiedź polarny, ze względu na to, iż znaczną część życia spędza
na krach, zaliczany jest przez niektórych badaczy do ssaków morskich,
obok takich gatunków, jak np. foki, czy delfiny! 
·  Najbardziej rozwiniętym zmysłem u wszystkich niedźwiedzi jest węch.
·   Mimo, iż niedźwiedzie przynależą do drapieżników, ich dieta nie odbiega
znacznie od... wegetariańskiej! Większość niedźwiedzi jest wszystkożerna,
jednak w ich diecie przeważa pokarm pochodzenia roślinnego. Wyjątkiem
jest tutaj niedźwiedź polarny, który żywi się niemal wyłącznie mięsem.
·  Panda wielka przez długi czas zaliczana była do rodziny szopowatych,
jako odległa ,,kuzynka” pandy małej, jednak szczegółowe badania
genetyczne wykluczyły to pokrewieństwo, potwierdziły natomiast tezę o
związku z rodziną niedźwiedziowatych. 
·  Mimo, iż niedźwiedź malajski zagrożony jest wyginięciem, wciąż
urządzane są zawody sportowe (oczywiście nielegalne!) polegające na
strzelaniu do tych zwierząt!
·  Niedźwiedź brunatny najliczniej występuje na terenie Rumunii, gdzie
żyje ok. 5500 osobników tego gatunku.
·  Na przełomie XVI i XVII wieku w Europie istniały specjalne szkoły
wyspecjalizowane w tresowaniu niedźwiedzi brunatnych tak, by zapewniały
rozrywkę ludziom, np. w czasie festynów. Jedna z bardziej znanych,
prowadzona przez Cyganów, nosiła żartobliwą nazwę Akademii
Smorgońskiej. Stosowane tam metody nie były humanitarne, ocierały się
niekiedy o okrucieństwo.
·  Futro niedźwiedzia polarnego nie jest białe, tylko przezroczyste. Tworzą
je tysiące włosów wypełnionych powietrzem, które chronią go przed
zimnem. Światło odbija się od futra, dając wrażenie, że jest białe. Skóra
niedźwiedzia polarnego jest czarna, dzięki czemu pochłania promienie
słoneczne, które ogrzewają jego ciało.
·  Koncern Coca-Cola wykorzystuje wizerunek niedźwiedzia polarnego
ukazując go wraz ze stadem pingwinów, mimo iż zwierzęta te żyją na
przeciwległych półkulach!                                            Źródło: Niedźwiedzie.pl

                                    TOP 20 PIOSENEK K-POPU
1. BTS - FAKE LOVE
2. EXO - LOVE SHOT
3. ATEEZ - SAY MY NAME
4. NCT 127 - REGULAR (ENGLISH VER.)
5. INFINITE - BAD
6. SUPER JUNIOR - ONE MORE TIME
7. WINNER - REALLY REALLY
8. ONEUS - VALKYRIE 
9. TWICE - DANCE THE NIGHT AWAY

10. STRAY KIDS - HELLEVATOR
11. BLACKPINK - BOOMBAYAH
12. IKON - KILLING ME
13. PENTAGON - SHINE
14. BIG BANG - BANG BANG BANG
15. MOMOLAND - BBOOM BBOOM 
16. TXT - CROWN
17. GOT7 - JUST RIGHT
18. MONSTA X - LIVIN' IT UP
19. GD X TAEYANG - GOOD BOY
20. DAY6 - SHOOT ME                                                             JULIA
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Czytać każdy może ...

“Crank”- Ellen Hopkins

Historia Kristiny (Bree), która na swojej drodze spotkała bestię. Kiedyś była
zwykłą nastolatką, mieszkała z kochającą mamą, rodzeństwem i z
ojczymem. Jej życie zmienia się, chociaż ona sama tego początkowo nie
zauważa, gdy wylatuje na wakacje do swojego ojca. To właśnie tam
najpierw poznaje swoją pierwszą miłość, a potem bestię, która zostanie z
nią dłużej niż miłość.
“Crank” to historia dziewczyny, która trochę zabłądziła w życiu, ale i o tym,
że narkotyki mogą popsuć każdego, niezależnie od płci, wieku czy majątku.
Autorka w przystępny dla młodzieży i piękny sposób pokazuje historię
Kristiny, która z czasem stała się inną osobą, stała się Bree.  Opisuje, jak z
każdym krokiem w kierunku bestii ciężej jest zawrócić, jeżeli w ogóle jest to
możliwe, być tym samym człowiekiem sprzed spotkania z narkotykiem. Ta
książka zdecydowanie zapada w pamięci, być może z tego powodu, że
taka historia może się zdarzyć każdemu. Książka ku przestrodze.

Mikołaj Marcela: "Best Seler i zagadka znikających warzyw"

Poznaj duchowe życie warzyw. Odwiedź Zwierzogród w wersji vege!
Niezwykła powieść grozy i kryminał dla najmłodszych w jednym!
Tej nocy niemal całe Jarzynowo przybyło na urodziny Melki Brukselki.
Miejscowy bajarz, Hilary Czosnek, do późnego wieczora zabawia młode
warzywka swoimi opowieściami grozy o wampiju. Nie wszyscy ich jednak
słuchają. Najstarsza siostra Melki, nastoletnia Anielka, wybiera się na
imprezę do koleżanki i… przepada bez śladu!
Wartka akcja, niesamowite poczucie humoru i gra słów – to na pewno
największe atuty tej książki. 

Grzegorz Kasdepke: "Pokój NIEgościnny"

Pokój NIEgościnny" napisany jest w formie horroru dla dzieci. Rodzina –
tata, mama, synek, wybiera się nad morze na wypoczynek lecz nigdzie nie
może znaleźć kwatery. Dopiero udaje im się znaleźć pokój w domku na
którym widnieje szyld - „Pokój Niegościnny do wynajęcia". Pomimo oporów
mamy, tata wynajmuje pokój. I w tym momencie zaczyna robić się
tajemniczo... 
 Młody czytelnik na pewno znajdzie tu elementy dobrej powieści grozy. Jest
stopniowe budowanie napięcia, jest tajemnica, są straszni bohaterowie i
panuje  lekki niepokój. Wszystkie te elementy powodują, że powieść czyta
się jednym tchem zarówno przez dzieci jak i dorosłych. Tajemnica, która
owiewa drewniany domek ze skrzypiącymi schodami, okazuje się zarówno
wielce poważna jak i zabawna.
W książeczce  mamy na końcu Dyplom Sukcesu dla młodego czytającego
oraz komplet przezabawnych nalepek. To piękne wydanie - ilustracje są
cudowne. 
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