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           Niech zbliżające się święto Zakochanych będzie dla Was           
         wyjątkowym dniem i chwilą, która trwać będzie przez cały rok...
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Styczeń jest szczególnym
miesiącem dla naszego
miasta i jego mieszkańców.

17 stycznia 1920 Leszno
odzyskało niepodległość.   
Po 127 latach zaborów, I
wojny światowej i Powstaniu
Wielkopolskim wróciło do
granic wolnej Polski.

31 stycznia to data
wyzwolenia Leszna spod
okupacji hitlerowskiej.
Wydarzenia te zawsze
przywołują obecną na
ulicach miasta symbolikę
patriotyczną, która ma
przypominać wszystkim, o
ważnych dla nas
wydarzeniach, które
kształtowały i określały
naszą tożsamość
narodową.

18 grudnia był świętem dla Mażoretek Orkiestry Dętej
Miasta Leszna oraz ich najbliższych.
Wspaniały występ pod nazwą "Koncert Mikołajkowy" odbył
się w sali MOK. 
Gala pełna gimnastyki na wysokim poziomie, muzyki i
tańca stała się  prawdziwą ucztą dla widzów, którzy tłumnie
zebrali się, by podziwiać tę rewię. Nie zabrakło oczywiście
głównego gościa czyli Mikołaja, który spektakularnym i
niekonwencjonalnym wejściem zaskoczył wszystkich.
Zabawa trwała do ostatnich dźwięków muzyki.

Drużyna harcerska udała się w grudniu na zimowy biwak w
ekstremalnych warunkach. Pełen niespodzianek,
gwarantujący niezapomniane wrażenia oraz rywalizację,
która pozwoliła na poznanie wszystkich swoich mocnych i
słabych stron.
Jak zawsze humor i zabawowy nastrój dopisały.          
Czas spędzony poza domem jest ważnym elementem w
samokształceniu własnego charakteru oraz świetnym
sposobem na nawiązywanie nowych znajomości...
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Koncert Mikołajkowy mażoretek z Leszna

Wróćmy na chwilę do 18 grudnia 2021r. Odbył się Koncert Mikołajkowy
dla rodziców leszczyńskich mażoretek.
Czekałyśmy z niecierpliwością czy się odbędzie, ze względu na
zaistniałą sytuację. 
Udało się lecz mogło być tylko 30% osób na Sali i nie mogli przyjść
wszyscy. Cały pokaz był nagrywany więc mogłam pokazać swojej
rodzinie. Lecz, nie było już to takie samo jak na żywo. 
Mażoretki Orkiestry Dętej Miasta Leszna, przedstawiły swój występ w
MOKU w Lesznie. 
O godzinie 17 przyszli wszyscy widzowie, a w szczególności rodzice.
Wszystkie grupy od najmłodszych do najstarszych pokazały swoje tańce.
Ja jestem w najstarszej grupie Juniorki. Zatańczyłyśmy aż pięć tańców.
Miałyśmy tylko chwilę podczas występów innej grupy na przebranie się
w inny strój i przygotowanie do kolejnego pokazu. Przygotowałyśmy
trudne twirllingi i różne kręcenia. Na koniec wszystkie weszłyśmy na
scenę, w celu wykonania zdjęcia pamiątkowego. Odwiedził nas także
Święty Mikołaj, który każdej tancerce przyniósł słodki upominek. To był
naprawdę wspaniały i wyjątkowy wieczór...
                                                                                                 M.B.
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                                   EKSTREMALNE MIKOŁAJKI I WESOŁA ZABAWA!
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19 grudnia 2021r. na leszczyńskim rynku odbyły się
Ekstremalne Mikołajki. 
Zatańczyłyśmy dwa układy taneczne i zrobiłyśmy parę
zdjęć pamiątkowych. 
Po występie święty Mikołaj zaprosił nas do wspólnego
tańca. Była to świetna zabawa. Do wspólnych tańców
zaprosiliśmy widownię, najchętniej dołączały do nas
dzieci. 
Widownia nie była za duża ze związku na zaistniałą
sytuację. 
Niestety większa część artystyczna została odwołana. 
Impreza musiała odbyć się w mniejszym gronie, lecz i tak
każdy miał uśmiech na twarzy. Było bardzo zabawnie i
wesoło, a co najważniejsze... wszystkim się podobało. 

                           
                                                                                     M.B. 
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    W naszym kraju obchodzimy kilka świąt Narodowych,
takich   jak: Dzień Niepodległości, Dzień Flagi czy Dzień
Pracy.
  Jako obywatele Miasta nie możemy także zapomnieć o 
 naszych świętach mn. in. wyzwolenia Leszna spod
okupacji  hitlerowskiej oraz powrotu do Macierzy.
Rocznice odbywały się 17 stycznia oraz w nocy z 30 na 31.
   W tym roku obchodzimy 102 rocznicę powrotu do
Macierzy oraz 77. rocznicę wyzwolenia spod okupacji
hitlerowskiej. Aby je uczcić możemy zrobić kilka rzeczy: 
 - zapalić znicz,
 - złożyć bukiet kwiatów pod pomnikiem, 
 - pomodlić się za żołnierzy, którzy byli uczestnikami tych
wydarzeń.
Pomnik znajduje się przy ulicy 17 Stycznia na przeciwko
jednostki wojskowej.
                                                                                                  Oliwier B. .
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                             Rocznice Naszych lokalnych leszczyńskich świąt! 
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                         Biwak Wigilijny 18 LDH

 W grudniu nasza drużyna udała się na trzydniowy biwak wigilijny do
Śmigla. W piątek 17.12 o godzinie 19.00 wszyscy zebraliśmy się w
Schronisku Młodzieżowym w Śmiglu, kiedy ostatnia osoba przyjechała a
drzwi po jej rodzicach zamknęły się, rozeszliśmy się do swoich pokoi, by się
rozpakować. Nie mieliśmy na to dużo czasu, ponieważ chwilę później
zostaliśmy podzieleni na zastępy i zaczęliśmy przygotowywania do kolacji.
Potem pół godziny czasu wolnego, a ok .22.00 poszliśmy przejść się po
Śmiglu. Kiedy wróciliśmy mieliśmy 15 minut na toaletę, a już ok.23:00-23:30
szliśmy spać. W nocy ok godziny 4:00 mieliśmy alarm. Na drugi dzień
pobudka o godzinie 9:30 i wszyscy poszliśmy przygotować śniadanie.
Następnie zaczęły się zajęcia kreatywne na których robiliśmy stroiki
świąteczne oraz świece. Po południu przerwaliśmy zajęcia i poszliśmy na
spacer, a druhna kazała nam zapisywać charakterystyczne dla nas punkty.
Nie zabrakło również naszych harców na siłowni w środku parku. Po
powrocie zjedliśmy obiad a po godzinnej przerwie poobiedniej wróciliśmy
do zajęć. Po zakończeniu zajęć i posprzątaniu sali mieliśmy czas wolny.
Nie obyło się bez naszych szaleństw, które musieliśmy '' odpokutować ''
karą. Musieliśmy zmierzyć cały korytarz zapałkami. Nikomu z nas się to nie
udało. Po odbytej karze poszliśmy się przebrać w mundury, mieliśmy mały
apel, na którym min. Druhna Maja P. zdobyła stopień Ochotniczki. Potem
rozpoczęliśmy drużynową wigilię na której nie zabrakło jedzenia, opłatka i
kolęd.  (kontynuacja artykułu na następnej stronie)
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 Po skończonej wieczerzy w naszym harcerskim gronie zaczęliśmy śpiewać
kolędy. Druhny grały na gitarach i ukulele, brzmiało to naprawdę piękne.
Skończyliśmy ok. 23.00, po czym kazano nam się ciepło ubrać. Okazało
się, że przyszedł do nas Święty Mikołaj, który niestety został zaatakowany
przez psotne elfy, które rozrzuciły prezenty po parku. Ok 23:30 wszyscy
byliśmy już na korytarzu i zaczynaliśmy losowanie numerków. Gra polegała
na tym, że każdy musiał znaleźć swój wylosowany numerek, w miejscach w
których byliśmy po południu. Każdy z nas wychodził co 5 minut, abyśmy nie
chodzili razem kontrolował przy wejściu druh. Chodziliśmy razem i elfy,
które biegały po parku i straszyły, zauważyły nas, traciliśmy swój prezent.
Bardzo spodobała nam się idea gry, i byliśmy bardzo ciekawi jak nam
pójdzie. Oczywiście nie zabrakło również strachu, ponieważ szliśmy sami
do ciemnego parku. Numery były w bardzo różnych miejscach więc nawet
osoba, która wyszła pierwsza mogła wrócić ostatnia.
Na szczęście wszyscy wrócili cali i zdrowi (jedynie trochę zmarznięci)
razem ze swoimi numerkami. Prezentami były bardzo wygodne poduszki
emoji, które możemy brać na rajdy, biwaki i obozy, ponieważ zmieszczą się
nawet do pełnego plecaka. Wszystkim prezenty się spodobały i oczywiście
tej samej nocy zostały przetestowane. Następnego dnia, niestety już
ostatniego, obudziliśmy się dosyć wcześnie, posprzątaliśmy po sobie w
naszych pokojach, spakowaliśmy się i poszliśmy zjeść śniadanie. Na koniec
pożegnaliśmy się ze sobą i po 10:00  przyjechali nasi rodzice.
CHIELIBYŚMY BARDZO PODZIĘKOWAĆ NASZEJ KADRZE, KTÓRA
SPĘDZIŁA Z NAMI TEN WSPANIAŁY CZAS PEŁEN ZABAW!!!

                      Fotorelacja z biwaku :)  
                         (kilka zdjęć z biwaku wigilijnego 2019 )  
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                            Moje początki w tej nie kończącej się przygodzie

.

.

.

.

Każdy z nas był w pierwszej klasie i na pewno
wspomina ten okres bardzo miło. Chciałbym
się z Wami podzielić najwspanialszymi
chwilami,  foto wspomnieniami z pierwszej
klasy.                                 
Mam nadzieję, że odświeżycie Wasze
wspomnienia i przeniesiecie się w myślach
do czasu, gdy po raz pierwszy zasiedliście w
ławce szkolnej. Pojawi się gęsia skórka na
myśl o emocjach, jakie temu towarzyszyły...
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                                              Walentynki w 2022 ?

AK

 
Walentynki z angielskiego Valentin's Day, to
święto zakochanych przypada, co roku 14
lutego. Nazwa pochodzi od świętego
Walentego. Tego dnia wyznajemy sobie
miłość, wysyłamy kartki miłosne,
obdarowujemy ukochaną osobę drobnym
prezentem. Pewnie wielu z Was nie wie , że w
Terni we Włoszech znajduje się Bazylika pod
wezwaniem świętego Walentego, gdzie na
srebrnym relikwiarzu ze szczątkami patrona
umieszczono inskrypcję: "Święty Walenty
patron miłości". To tam, co roku 14 lutego
przybywają tłumy par z całego święta
przyrzec sobie miłość. Autorką zdjęć jest
nasza klasowa artystka - Amelia Kończak...   
                                                                             
     
            

Amelia
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               WALENTYNKOWE PROPOZYCJE DEKORACJI                 
                                       DLA ZAKOCHANYCH

M. B.
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