ZS Nr 1 im. rtm. W. Pileckiego
ul. Rubinkowskiego 8
07-300, Ostrów Mazowiecka

Numer 1 12/13

WWW.JUNIORMEDIA.PL
Kalendarium
grudzień:
Wycieczka do
Muzeum
Powstania
Warszawskiego

Matury próbne
Kiermasz
ozdób
świątecznych
Konkurs
krasomówczy
Przegląd
pastorałek
Jasełka
Spotkanie
wigilijne

ORGANIZATOR
PROJEKTU

PARTNER

Polska The Times | Numer 1 12/2013 | Strona 2

www.polskatimes.pl

Ta gazeta!

WWW.JUNIORMEDIA.PL

Z wizytą u Królowej Wiktorii.
Między 13 a 19 października kilkunastu nauczycieli przedmiotów
zawodowych i praktycznej nauki zawodu z ostrowskich szkół średnich;
wyjechało na szkolenie do Anglii. Organizatorem programu wymiany jest
firma Training Vision wchodzącą w skład ETN Group z siedzibą w
Portsmouth w Anglii. Uczestnicy realizowali program wymiany
biorąc udział w cyklu seminariów, warsztatów i dyskusji obejmujących
zagadnienia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności
gospodarczej. Brali również udział w wizytach studyjnych w celu poznania
specyfiki funkcjonowania angielskich firm, w szczególności procesu
zakładania własnej działalności gospodarczej. Podsumowując wyjazd a
zarazem szkolenie należy powiedzieć, że założenia programowe projektu
zostały w pełni zrealizowane i osiągnięto założony cel. Zdobyto nowe
doświadczenia i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, uczestnicy
szkolenia mieli możliwość doskonalenia języka angielskiego, będącego
przecież głównym językiem biznesu europejskiego i światowego. Poznanie
zagadnień z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności a
zwłaszcza posługiwanie się językiem angielskim oraz poznawanie nowych
zwrotów dzięki anglojęzycznemu otoczeniu procentować będzie w dalszym
doskonaleniu zawodowym, a także kształceniu uczniów na zajęciach z
przedmiotów zawodowych. Z tego pobytu wszyscy biorący udział
projekcie wynieśli nie tylko ciekawą wiedzę i umiejętności, ale również
wspaniałe przeżycia i wspomnienia.
dyr Kowalczyk

Logistycy w FORTE.
Uczniowie wraz z opiekunami: p. Anetą Śledzińską i p. Jolantą Michalik
zwiedzili teren zakładu, w tym biurowiec firmy, w którym na sali
konferencyjnej odbyła się prezentacja multimedialna wraz z obszernym
wykładem na temat działalności fabryki, jej funkcjonowania i produkowanych
wyrobów, która została przeprowadzona przez dyrektora logistyki, p.
Andrzeja Lada-Kubalę. Młodzież pod kierunkiem p. Marcina Mazurka
zwiedziła wydział produkcji, strefę kompletacji wraz z układem magazynów
oraz została zapoznana z logistyką firmy. Pod koniec wycieczki uczniowie
mogli obejrzeć produkty finalne, czyli zwiedzić Salon Mebli Forte. Dało to
okazję pokazania uczniom części zakresu wiedzy logistycznej w praktyce,
pogłębiło ich zainteresowania zawodowe oraz umożliwiło zapoznanie z
szeroką ofertą usług logistycznych. Serdeczne podziękowania dla Zarządu
Fabryki Mebli FORTE, dyrektora p. Andrzeja Lada – Kubali i p. Marcina
Mazurka za umożliwienie zwiedzenia fabryki przez uczniów technikum
logistycznego.

Paintball w Czerwonym Borze.
Uczniowie wraz z opiekunami p. Jolantą Michalik i p. Joanną Murawską
uczestniczyli w szkoleniu i w grze paintball na terenie dawnego poligonu
wojskowego. Była to nie tylko wycieczka integracyjna, ale również
sprawdzenie własnych umiejętności i sprawności fizycznej. Młodzież
podzieliła się na 4 oddziały, które miały za zadanie wyeliminować się
nawzajem w jak najkrótszym czasie. Oprócz efektów kolorystycznych, były
też efekty pirotechniczne nadzorowane przez pracowników firmy Grom
Group. Piękna pogoda i wesołe humory towarzyszyły uczestnikom przez
cały czas trwania gry oraz przez wszystkie następne dni.
Jolanta Michalik (nauczyciel przedmiotów zawodowych)

Maturzyści na Jasnej Górze.

Międzyszkolna dyskoteka w Rubinku.

25.10.2013r. maturzyści z 3 LOD oraz 3 LOEZ pod opieką
wychowawców - p. Katarzyny Brzostek, p. Elżbiety Ślaska oraz s.
Nikodemy udali się do Częstochowy z doroczną Pielgrzymką
Maturzystów diecezji łomżyńskiej.
W Bazylice Jasnogórskiej, wysłuchaliśmy katechezy o rozeznawaniu
powołania. Wieczorem odbyła się Eucharystia pod przewodnictwem Bp. T
Bronakowskiego. Po poruszającej mszy wszyscy udaliśmy się na Apel
Jasnogórski. Mimo zmęczenia wszyscy byliśmy w doskonałych nastrojach.
Pielgrzymka dała nam dużo do myślenia - uświadomiliśmy sobie, że mamy
mało czasu, aby nadrobić zaległości i jak najlepiej zdać pierwszy egzamin
dojrzałości, jakim jest matura.

Dyskoteka trwała 4 godziny, rozpoczęła się o godzinie 18.00. Na imprezę
przybyło bardzo dużo osób nie tylko z naszej szkoły, ale również z
okolicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Bilet kosztował 3zł, a
zebrane pieniądze zostały przekazane na tegoroczny komitet studniówkowy.
Każdy z uśmiechem na twarzy bawił się aż do zakończenia dyskoteki.
Organizatorami zabawy byli uczniowie klasy 3 LOD, którzy zapewnili sprzęt,
przygotowali salę. Dziękujemy wszystkim za świetną zabawę oraz
obecność, zwłaszcza Damianowi Kryszpin, który dzięki graniu zapewnił
zabawę. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę nauczycieli, którzy
tego dnia poświęcili swój czas i nadzorowali dyskotekę.

Maturzystka z IIILOd

Katarzyna Puścian (IIILOd)
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Jak zaczęła się Pana przygoda z dziennikarstwem i czy to było jedno z Pana
marzeń?

To było tak, trzeba mieć marzenia, a po drugie wierzyć w to, że mogą się zrealizować. Ja zacząłem
marzyć, po to, żeby być dziennikarzem. W domu radio zawsze było i grało. Nie mogłem odrabiać
lekcji, ponieważ radio było pokusą, głos który przemawiał tak jakby tylko do mnie był czymś
wyjątkowym i od tego momentu zaczęła się fascynacja dziennikarstwem radiowym. Wtedy kiedy
zdawałem maturę były w ogóle inne czasy i po studiach politechnicznych stwierdziłem, że nie jest to
zawód w którym się odnajduję. Doszedłem do wniosku, że znajduję się w miejscu nie odpowiednim
dla mnie, ponieważ był to bardziej nacisk rodziców, niż moja własna inicjatywa. Zdecydowałem
rzucić się na głęboką bodę i zacząć wszystko od nowa. Nie miałem jeszcze wtedy własnej rodziny,
więc wszystko przyszło mi łatwiej, ponieważ skupiłem się tylko na sobie. Wtedy właśnie
pomyślałem sobie, że to jest ostatni moment, żeby podjąć taką decyzję. Pracując jako inżynier
zacząłem studiować wieczorowo dziennikarstwo, a nocami chodziłem do radia i znając dobrze
język rosyjski tłumaczyłem informacje i podawałem je wydawcy, a on stwierdzał czy jest to dobre,
bądź złe. W którąś sobotę przyszedłem do radia i wtedy zostałem zauważony. Dostałem wielką
szansę. Musiałem wyjść na zewnątrz do ludzi i zrobić materiał, który miał być opublikowany w
radiu. Jeśli chodzi o karierę dziennikarską to zaczynałem od najniższego stanowiska.

Jakie cechy powinien mieć dobry dziennikarz?

Trzeba mieć dar z góry, ponieważ jak się go nie ma to wszystko będzie przychodziło z trudnością.
Jeśli mamy taki dar, to go nie marnujmy. Po pierwsze musimy pogłębiać swoją wiedzę i szlifować
swój talent. Dobry dziennikarz powinien być, wrażliwy szczególnie na drugą osobę, musi
dostrzegać coś, czego normalny człowiek nie zobaczy. Dobry dziennikarz powinien patrzeć
szeroko, bardzo szeroko patrzeć na świat, który go otacza. Np. będziecie wracać teraz do domu,
do Ostrowi. Zobaczycie pole z np. nie zebraną kapustą… To coś mówi – może umarł właściciel albo
się nie opłaca. Jeśli AK, to pytanie dla was: Dlaczego To jest temat. Dziennikarz powinien więc też
być wrażliwy – na krzywdę ludzką, na kłamstwo innych ludzi. Musi mieć dobrą pamięć i taki
analityczny trochę umysł. To, że ja skończyłem Politechnikę wcale nie jest takie złe – bo
dziennikarz musi być poukładany. I słuchajcie, jeszcze ostatnia rzecz, o której powiem – musi
umieć słuchać. Dziennikarz, który nie umie słuchać jest – cóż, słabym dziennikarzem. Musi i
słuchać podpowiedzi zespołu, musi słuchać swojego szefa (no, może nie tak „czołobitnie”,
bezkrytycznie, ale musi słyszeć uwagi, wskazówki itd.). Podobnie w studiu – najgorsze, co może
się przytrafić, to dziennikarz, który nie słucha swojego rozmówcy, tylko „odhacza” kolejne pytania…

Czy odczuwa Pan tremę przed występami w telewizji?

Trema jest zawsze. Dla mnie występ po raz setny w wiadomościach jest dużo mniejszym stresem,
niż występ przed taką „gromadą” jak tu na sali. Najważniejsze jest to, aby stres nas nie zjadł, tylko
zmobilizował. Stres mobilizuje mnie do tego, aby nie ośmieszyć się w telewizji i przez jedną głupią
rzecz nie stoczyć się w dół. Nie skupiam się na pokonywaniu stresu, który blokuje człowieka, ale na
tym, aby wszystko wyszło „tip-top”.
Zuzanna Piętka (IILOa), Monika Ziemak (IILOa)

www.krzysztofziemiec.pl
Krzysztof Ziemiec (ur. w 1967 r.) dziennikarz
radiowy
i telewizyjny. Przez
widzów
postrzegany jako jeden z najbardziej
wiarygodnych i obiektywnych dziennikarzy.
Dwukrotnie nagrodzony „Telekamerą” (2011 i
2012).
Zdobywca WIKTORA.
Obecnie
związany z TVP1 i „Wiadomościami”,
wcześniej m.in. z „Panoramą” w TVP2, TV
Puls
i
TVN24.
Twórca
programów
publicystycznych m.in. „Mam inne zdanie czy
„Niepokonani”. W 2011 r. wyróżniony wraz z
Twórcami filmu „JP2 - szukałem Was”
„Totusem medialnym”. W 2012 r. nagrodzony
Orderem Ecce Homo. W czerwcu 2013 r.
został laureatem 12. edycji nagrody „Ślad”
imienia biskupa Jana Chrapka za: „odważne i
profesjonalne pokazywanie siły dobra i jego
atrakcyjności w czasach, gdy świat coraz
bardziej w to powątpiewa”. Prywatnie mąż i
ojciec trójki dzieci. Uhonorowany wraz z żoną
w
2010
roku Srebrnym
Jabłkiem
przyznawanym najlepszym parom przez
miesięcznik PANI. Od pokoleń związany z
Warszawą.
źródła: www.krzysztofziemiec.pl
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Film oparty został na losach siatkarki Agaty Mróz-Olszewskiej, dotkniętej białaczką. U szczytu
kariery, stan zdrowia reprezentantki Polski pogorszył się na tyle, iż jedynym ratunkiem był
przeszczep. Agata Mróz dwukrotnie, w czasie trwania swojej kariery, zdobywała z reprezentacją
Polski złote medale Mistrzostw Europy. W 2007 roku poślubiła Jacka Olszewskiego, natomiast rok
później urodziła córeczkę Lilianę. Mimo wielkiego zagrożenia, kobieta zdecydowała się najpierw
urodzić dziecko, a dopiero później poddać się leczeniu. Przez lata poznajesz tysiące osób, aż
pewnego dnia spotykasz kogoś, kto zmienia twoje życie, na zawsze. Tak było z Agatą. Wszystko
miało być jak w bajce - piękny ślub, dzieci i dom w górach. Te plany przerywa jeden telefon. Po
dramatycznej informacji Agata rozpocznie wyścig z czasem. Zawalczy o siebie, o mężczyznę,
którego kocha i o dziecko, którego pragnie nad życie. Agata nie odpuszcza bo jej choroba, ciąża i
życie prywatne to kolejny mecz, w którym powinniśmy zawsze z uniesioną głową zwyciężać. 22
maja 2008 roku przeszła udany zabieg przeszczepienia szpiku kostnego. Czternaście dni po
przeszczepie zmarła w wyniku posocznicy i związanego z nią wstrząsu septycznego. Agata miała
26 lat. Została pochowana 9 czerwca 2008 roku (w 1. rocznicę ślubu) na cmentarzu w Tarnowie Krzyżu. W filmie "Nad życie" Jacek Olszewski pojawia się wraz z córką w scenie ślubu, jako jeden z
gości. W Nad życie pokazana jest historia ogromnego poświęcenia, jest to historia wielkiej miłości do męża, córeczki, życia.
Ola Lipka, II LOe

kwejk.pl

Fabuła książki związana jest z losami Melanie, prawie ostatniej z ludzkich istot, w której zostaje
umieszczona dusza o imieniu Wagabunda. Poszukuje ona w umyśle Melanie śladów prowadzących
do innych ludzi, którzy jeszcze nie ulegli zamianie. Melanie stara się zmylić intruza. Podsuwa jej
mylne tropy, wprowadza w błąd , by nie doprowadzić do jej ukochanego Jareda, ukrywającego się z
resztą jej rodziny na pustyni. Zagubiona dusza, znajdująca się w ciele Melanie nie potrafi oddzielić
swoich uczuć od pragnień ciała. Niebawem Wagabunda i Melanie zostają sojuszniczkami i
wyruszają na poszukiwania w głąb pustyni. Książkę czyta się szybko i przyjemnie. To świetna
lektura – doskonałe „lekarstwo” na monotonię jesiennych wieczorów i na zabicie czasu. Pełna
fantastyki, emocji jest lekką i odprężającą lekturą. Intruzprzenosi w inny świat. Zachęcam do
lektury.
Magda Zawadzka, II LOa
kwejk.pl
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