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Kacper

Potem wszyscy uczestnicy zostali przewiezieni na parking przy
rezerwacie Czartowe Pole w Hamerni.  Tam pod kierunkiem
przewodników przeszli malowniczą ścieżką przyrodniczą –
dydaktyczną wzdłuż doliny Sopotu. 
Po powrocie czekała gorąca herbata i pożywna grochówka. Po
ciepłym posiłku odbył się konkurs wiedzy historycznej o
powstaniu styczniowym i Mieczysławie Romanowskim.
Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundowane
przez Stowarzyszenie Wychowanków Liceum
Ogólnokształcącego w Józefowie.

20 września 2019 r. dzieci, młodzież,
zaproszeni goście i absolwenci Liceum
Ogólnokształcącego w Józefowie
wyruszyli po raz kolejny na szlaki
przemierzane niegdyś przez profesora
Józefa Jóźwiaka. Przed wędrówką –
tradycyjnie już - uczestnicy rajdu
zgromadzili się na Mszy Świętej w
Kościele Parafialnym, a następnie udali
się do sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej w Józefowie, gdzie odbyła
się część oficjalna.
Dyrektor szkoły, pani Edyta Nieśpiał
serdecznie witając przybyłych gości,
dokonała otwarcia rajdu. Zgromadzeni
obejrzeli przygotowaną przez młodzież
akademię okolicznościową, na którą
złożyły się wspomnienia o Profesorze oraz
wiersze i piosenki rajdowe. Także można
było obejrzeć wystawę z pamiątkami po
Profesorze.
  

Kacper Łepik
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         Wywiad z Pauliną Świstówną z Józefowa- absolwentką             

       naszej szkoły, aktorką Teatru Kameralnego w Lublinie.

W X ponad stu
uczniów
naszej szkoły
wybrało się do
Zamościa, aby
obejrzeć
spektakl 
,,Szatan z
siódmej
klasy". Paulinę
Świstówną
mogliśmy
podziwiać w
roli Wandy,
którą
wspaniale
zgrała. Po
spektaklu
chętnie  się z
nami spotkała
i udzieliła
wywiadu. 

- Czy chciała Pani zostać aktorką od dziecka, czy był to przypadek, jak często mówią nawet
wybitni aktorzy? 
- Zawsze marzyłam o tym, by występować na scenie. Już jako mała dziewczynka
zamykałam się w pokoju i często śpiewałam, zamieniając się w solistkę. W liceum
postanowiłam swoje pragnienia wcielić w życie. 
- Co trzeba zrobić, aby zostać aktorem ? 
- Przede wszystkim trzeba bardzo chcieć i realizować swoje marzenia. Oczywiście
niezbędne jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia. Ja postanowiłam zdobyć
odpowiednie umiejętności i dlatego po zdaniu matury kontynuowałam naukę się w Szkole
Wokalno – Aktorskiej w Lublinie. Wtedy też zaczęłam występować w spektaklach
teatralnych. Obecnie swoje umiejętności doskonalę W Szkole Muzycznej im. T.
Szeligowskiego na wydziale wokalnym – uczę się śpiewu solowego. 
- Jakie role Pani ostatnio zagrała ? 
- Często dostaję główne role kobiece, wcielając się w postaci ze znanych lektur szkolnych,
np. w Zemście gram Klarę, w Szatanie z siódmej klasy - Wandę, w Ani z Zielonego Wzgórza
– bohaterkę tytułową, w Ten obcy – Ulę. 
- Gdzie obecnie Pani pracuje ? 
- W Teatrze Kameralnym w Lublinie. Teatr, w  którym gram, wystawił już 19 premier i
mnóstwo spektakli adresowanych przede wszystkim do młodzieży szkolnej i mieszkańców
Lubelszczyzny. Występujemy ze swoimi sztukami na różnych scenach, m.in. na deskach
Teatru Studio Buffo w Warszawie, którym mamy podpisaną umowę na wystawianie naszych
przedstawień.
 Dziękuję z rozmowę i życzę wielu sukcesów i wymarzonych ról. 
                                                                 
                                                                      Rozmowę przeprowadziła Julia Ryszewska.
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Baśń ,,Marcin i podróż
dookoła świata"
Julia Bielak

We wrześniu pisaliśmy baśnie na konkurs. Wielu
uczniów dostało nagrody. Zwycięskie teksty będziemy
drukować w kolejnych numerach. Wszystkie są
piękne i pouczające. Oto pierwsza z wielu
nagrodzonych baśni.

      
       Za górami za lasami żył pewien chłopak o imieniu Marcin. Chłopczyk był bardzo wesołym i ciekawym
świata chłopcem. Miał 15 lat. Jego rodzina była bardzo bogata, ale dla Marcina nie to było najważniejsze. Dla
niego najważniejszym była uczciwość, dobroć, miłość do Boga i swoich bliskich. Pewnej nocy Marcin miał sen,
który przewrócił jego życie do góry nogami. Śniło mu się, że jest wielkim podróżnikiem, który wędruje dookoła
świata.      
        Gdy chłopiec obudził się, od razu pobiegł powiedzieć o tym starszemu bratu Jasiowi, który go wyśmiał.
Marcin rozpłakał się i pobiegł do swojego pokoju. Gdy przestał płakać, powiedział: ,,Panie, czemu nikt we mnie
nie wierzy” ? Wtedy oślepił go blask na środku jego pokoju. Po chwili usłyszał głos:
- Marcinie, dlaczego płaczesz ? - Nie płacz. Jestem przy tobie.
- A kto Ty jesteś ? - Zapytał Marcinek. 
- Jestem twoim Aniołem Stróżem, opiekuję się tobą od momentu twojego narodzenia – powiedział Anioł. Marcin
trochę wystraszony opowiedział aniołowi o swoich marzeniach, czyli o podróży dookoła świata, która mu się
śniła i o tym, jak śmiał się z jego marzeń starszy brat Janek. Anioł uważnie wysłuchał Marcina i zapowiedział,
aby po południu, jak wróci ze szkoły, był przygotowany na wielką niespodziankę. Chłopiec przez cały dzień był
rozemocjonowany, cóż to za niespodzianka czeka na niego wieczorem. Po powrocie ze szkoły Marcin ochoczo
zabrał się do odrabiania lekcji, tak że mama kilkukrotnie musiała wołać go na obiad. Przy obiedzie rodzice i brat
zauważyli, że Marcin jest jakby nieobecny, myślami gdzie indziej. Na ich pytania odpowiadał, że wszystko jest w
porządku i uśmiechał się zagadkowo.
      Wieczorem, kiedy bliscy chłopca już zasnęli, w pokoju Marcina zjawił się Anioł i powiedział do niego, aby się
ubrał i poszedł za Nim.
       Przed domem czekał na Marcinka piękny i wielki koń ze skrzydłami. To był Pegaz o białej maści ze złotą
grzywą i ogonem, a na grzbiecie miał piękne i wygodne siodło w tym samym kolorze co grzywa i ogon. Anioł
kazał chłopcu dosiąść konia. Marcin ochoczo wykonał polecenie. Wskoczył na siodło, włożył stopy w
strzemiona i chwycił w obie ręce lejce.
Anioł rzekł do Marcina:
- Zabieram cię w podróż dookoła świata. Będzie to podróż niesamowita, bo musimy ją odbyć w ciągu jednej
nocy, abyś mógł rano, zanim twoi bliscy się obudzą, wrócić do swojego pokoju. Marcin nieśmiało powiedział, że
to niemożliwe, aby w ciągu jednej nocy odbyć taką podróż. Anioł mu odrzekł, że dla Niego nie ma rzeczy
niemożliwych.
     Zanim rozpoczęła się fantastyczna podróż, anioł przeegzaminował Marcina z geografii, pytając, na jakich
półkulach położone są kontynenty na ziemi. Chłopiec uczył się bardzo dobrze, więc wyrecytował aniołowi
następującą regułkę – „Równik dzieli kulę ziemską na część północną i południową, na półkuli północnej – od
równika do góry, położone są kontynenty: Europa, Azja, Ameryka Północna w całości oraz Ameryka
Południowa, Afryka częściowo, na półkuli południowej – od równika w dół, położone są cztery kontynenty:
Antarktyda, Australia w całości, Ameryka Południowa i Afryka częściowo. Południk 0 stopni przecinający
Londyn, dzieli kulę ziemską na część wschodnią i zachodnią,na półkuli wschodniej – na prawo od południka 0
stopni, położone są cztery kontynenty: Afryka, Europa, Azja i Australia. Na półkuli zachodniej – na lewo od
południka 0 stopni położone są dwa kontynenty: Ameryka Północna i Ameryka Południowa”.

     Anioł Stróż nie ukrywał zaskoczenia, z jaką pasją i swobodą Marcin przekazał mu swoje wiadomości na
temat rozmieszczenia kontynentów na kuli ziemskiej. Zapytał jeszcze, na którym kontynencie położona jest
Polska, chłopiec odpowiedział, że w Europie na półkuli północnej.
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- No to starujemy - powiedział anioł.
    Pegaz tylko na to czekał, ruszył z kopyta do przodu. Po przebiegnięciu kilkudziesięciu metrów rozpostarł
swoje potężne skrzydła i uniósł się w powietrze. Marcin aż krzyknął z zachwytu i trzeba przyznać, że trochę
obawiał się wysokości, na którą wzniósł się skrzydlaty koń.
- Nic się nie bój, jestem przy tobie. Żadna krzywda Ci się nie stanie, bo nieustannie czuwam nad tobą -
powiedział Anioł. 
        Lecieli w kierunku wschodnim, przelecieli nad częścią Europy 
w kierunku Azji, a nad  Oceanem Spokojnym dokonali zwrotu w kierunku południowym. Przekroczyli równik a
tym samym znaleźli się na półkuli południowej i dolecieli do Australii. 
      Nie zatrzymując się, aby nie tracić czasu, chociaż Marcin chciał się pobawić z kangurami, przelecieli nad
oceanem indyjskim, dolatując do Afryki. Marcin poprosił Pegaza, aby wylądowali na sawannie, bo chciał z
bliska zobaczyć żyrafy, słonie oraz króla zwierząt lwa. Konik uległ prośbom chłopca i wylądował obok wielkiego
drzewa z gatunku baobabów. Podróżnicy odpoczywali w cieniu ogromnego drzewa. Pegaz z nieufnością
spoglądał w kierunku kępy drzew, pod którym wylegiwały się lwy, a Marcin z pewnej odległości obserwował
jedzące liście  drzew żyrafy oraz chlapiące się w rzece słonie.
      Nagle chłopiec usłyszał potężny ryk lwa, który niepokoił się o los swoich małych lwiątek, obserwując
nieznanych podróżnych. Aby uniknąć spotkania z groźnym zwierzęciem, Marcin błyskawiczne wskoczył na
grzbiet konia i wzbili się w powietrze. Chłopiec pomachał z radością królowi zwierząt, jednocześnie pokazując
mu język, bo poczuł się bezpiecznie na grzbiecie Pegaza. Lecieli w kierunku Ameryki Południowej nad
Oceanem Atlantyckim. 
     W czasie przelotu chłopiec oglądał baraszkujące delfiny i inne stworzenia żyjące w oceanie. Po przelocie
nad Ameryką Południową dotarli znowu nad Pacyfik, kierując się na północ. Przelatując nad równikiem, znaleźli
się ponownie na półkuli północnej. Dolatując do Ameryki Północnej, lecieli chwilę wzdłuż jej wybrzeża, a
następnie dokonali zwrotu w kierunku wschodnim, przelatując nad Krainą Wielkich Jezior położoną na granicy
Kanady i Stanów Zjednoczonych. Po dotarciu nad Ocean Atlantycki skierowali się w kierunku Europy a
konkretnie ku wybrzeżom Francji, gdyż nasz mały podróżnik koniecznie chciał zobaczyć Wieżę Eiffla w Paryżu.
Gdy spełniło się marzenie Marcina, poprosił anioła, żeby jak najszybciej mógł znaleźć się już w swoim domu.
Po chwili był już na miejscu.
     
          Było wcześnie rano, domownicy jeszcze spali. Marcin pożegnał się czule z Pegazem, który z radością
potrząsnął piękną złotą grzywą i wskoczył przez okno do swojego pokoju.
Spojrzał na zegarek, za chwilę powinien wstawać do szkoły. W mgnieniu oka przebrał się 
w piżamę, cichutko poszedł do łazienki, umył się i wrócił do swojego pokoju.
- Dziwne, nie czuję żadnego zmęczenia. Czy ta podróż zdarzyła się naprawdę, czy mi się śniło?
Usłyszał głos Anioła Stróża:
– Naprawdę nie masz pewności ? 
Po chwili usłyszał głos mamy:
- Marcinek, synku proszę na śniadanie! 
      Marcin szybko zbiegł do jadalni, w której przy stole siedziała już cała rodzinka. Ze smakiem pałaszował
śniadanie i ciągle się uśmiechał. Brat Janek zapytał, dlaczego jesteś tak bardzo zadowolony i ciągle się
uśmiechasz?
- I tak mi nie uwierzysz - odpowiedział Marcin.
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                            KĄCIK KULINARNY

Przepis na pancakesy
Składniki:

- mąka pszenna (1 ½ szklanki)
- 1 jajko
- cukier puder (2 lub 3 łyżeczki)
- łyżka oleju
- 2 łyżeczki cukru
- mleko (1/2 szklanki)
- 1/2 proszku do pieczenia

Wykonanie:

        Wszystkie składniki wymieszać ze sobą  tak, aby powstała jednolita masa. Na patelnię nalać trochę oleju,
a jak się rozgrzeje, łyżką  nałożyć małe ilości ciasta w formie placków. Jak ciasto będzie miało złocisty kolor,
odwrócić na drugą stronę, podpiec chwilę i gotowe. Wyłożyć na talerz, posypać cukrem pudrem lub polać
syropem klonowym, można dołożyć sezonowe owoce i zajadać.
                                                                                                
                                                                   Przepis sprawdziła i wysłała: Emilia Zawiślak
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HUMOR I ROZRYWKA

Dokończ zdanie:
Na porządki pora już, bo na półkach leży ………..

Plotki:
Dnia 11 września 2019 roku niejaki Z. B. wszedł do
kosza na zakrętki i zaklinował się. Dopiero po
interwencji nauczyciela od angielskiego i W-F udało
im się go wyjąć.

Tego samego dnia na akademii pewien M. W. patrzył 
przez prawie cały czas na jedną z uczennic klasy. 
Czyżby był zakochany?

Kawały
Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz ,,chętnie" w zdaniu:
,,Uczniowie chętnie wracają do szkoły po
wakacjach"?
Zgłasza się Jasio:
- Kłamstwem panie profesorze!

Przybiega dzieciak na stację benzynową z kanistrem:
- Dziesięć litrów benzyny, szybko!
- Co jest? Pali się? 
-Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa.

Pani pyta dzieci, kim chciałyby zostać, gdy dorosną.
Prawie wszystkie chcą być biznesmenami, aktorami,
kosmonautami, tylko Jasio oświadcza, że będzie
Świętym Mikołajem. 
- A to czemu? - pyta zdziwiona pani.
- Bo będę pracować jeden dzień w roku...

W klasie Jasia wychowawczyni pyta:
- Jaka waszym zdaniem powinna być idealna szkoła?
A klasa zgodnym chórem:
- Zamknięta!

Szkolne.Memy Szkolne.Memy


