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Plenerowe imprezy Sylwestrowe

.

- Wrocław - rozpoczęcie około godziny 20 na rynku,
wystąpią m.in. Donatan i Cleo, Margaret, Perfect, Bajm,
- Poznań - odbędzie się na Placu Wolności, wystąpią m.in.
Natalia Kukulska, Halina Frąckowiak i Ania Rusowicz,
- Łódź - odbędą się na placu Dąbrowskiego i rynku
w Manufakturze, atrakcją będą efektowne pokazy
sztucznych ogni w rytm muzyki,

.
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Wywiad z Jakubem
Kołodziejczykiem
Przepisy świąteczne
Sposób na... OZDOBY
ŚWIĄTECZNE

.

.

.
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Jesteś kreatywny, lubisz pisać lub
fotografować? Zostań członkiem zespołu
redakcyjnego "Szkolnego Kuriera"!

.

.

Zgłoś się do pani Iwony Idzikowskiej i pomóż nam w
tworzeniu naszej gazety.
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Jakub Kołodziejczyk jest uczniem klasy
maturalnej, jednak ze względu na chorobę, która
go dotknęła poszerza swoją wiedzę dzięki
indywidualnemu nauczaniu w domu. Cierpi on na
dystrofię mięśniową Duchenne'a. Prowadzi ona
do nieodwracalnego zaniku mięśni. Niezależnie od
stopnia zaawansowania potrzebna jest ciągła
rehabilitacja zapobiegająca postępowaniu
choroby. Obecnie Kuba porusza się na wózku
inwalidzkim i ma niewładne ręce. Mimo tego jest
ambitnym i obowiązkowym chłopakiem. Nie
pozwolił chorobie zdominować jego życia.
Rozwija swoje zainteresowania związane z
przyrodą, religią, motoryzacją, sportem oraz
oczywiście malarstwem.
Dzięki współpracy nauczycieli i uczniów
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Kępnie powstał kalendarz z pracami Jakuba.
Jego klasowi koledzy byli pod wrażeniem tego, że
mimo niewładnych rąk
potrafi stworzyć
prawdziwe arcydzieła. Razem z katechetą
Pawłem Nowakiem znaleźli sponsorów i dzięki ich
determinacji powstał kalendarz na rok 2015.
Pieniądze z jego sprzedaży będą przeznaczone
na rehabilitację Kuby. Nie jest to pierwsza akcja,
gdzie koledzy i nauczyciele mu pomagają. Mówią
też, że nawet po skończeniu szkoły będą go
odwiedzać i wspierać.
Wychowawczyni klasy pani Maria PołomskaWojtasik jest dumna, że wśród jej uczniów jest
ktoś taki jak Jakub. Uczy wszystkich optymizmu
i wiary w to, że życie jest wielkim darem.
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Początki przygody z malarstwem
Jakub maluje od pięciu lat, czyli swoją przygodę
ze sztuką rozpoczął w wieku 14. Namówiła go do
tego pani od plastyki. Zachęciła Jakuba, by
spróbował namalować obraz trzymając pędzel w
ustach. Początki były trudne, bo nie był
zadowolony z pierwszych kroków i rezultatów.
Jednak ta pasja pomogła mu odkryć piękno
otaczającego go świata
i zapomnieć na chwilę, że nie jest mu dane
rozkoszować się jej urokami, kiedy tylko
zapragnie. Tematyką jego obrazów są pejzaże
i martwa natura.

Jak powstają obrazy?
Obrazy powstają poprzez nanoszenie farby na
płótno pędzlem trzymanym w ustach za pomocą
odpowiednich ruchów głowy. Czas powstawania
jego dzieł jest różny, bo oprócz malowania ma
jeszcze dużo innych zajęć jak rehabilitacje czy
nauka.

Wspaniali ludzie w życiu Jakuba
Kuba podkreśla, że nie mógłby malować, gdyby
nie jego rodzice, a w szczególności mama, która
jest niezbędna przy wszelkiej pomocy, także
artystycznej. To ona jako pierwsza była
świadkiem powstawania jego obrazów. Jego tata
pomaga mu fizycznie i psychicznie. Jest także
bardzo wdzięczny pani Justynie Marczak za
zaszczepienie w nim miłości do sztuki.
i udzieliła cennych wskazówek. Chce też
podziękować swoim nauczycielom oraz kolegom i
koleżankom z klasy, którzy zawsze go wspierają
przez różnego rodzaju akcje charytatywne, dzięki
którym możliwa jest dalsza rehabilitacja. Jak sam
mówi, zawsze może na nich liczyć. Kuba dziękuje
także katechecie Pawłowi, z którym w ramach
religii rozmawia
o Bogu i świętych, którymi się interesuje.
Szczególnie pasjonuje go życie zakonne,
zwłaszcza franciszkańskie. Katecheta ukazał mu
Boga jako przyjaciela i to z głębokiej wiary
w niego czerpie on siły do walki z chorobą Wie, że
chroni go jego patron św. Józef. Zawsze był także
zapatrzony w postać naszego papieża Jana
Pawła II, a teraz papieża Franciszka.
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"Jeden za wszystkich,
wszyscy za jednego"
Przesłanie Jakuba
Kuba pragnie powiedzieć wszystkim, którzy są
w podobnej sytuacji, aby się nie poddawali
i zawierzyli swoje życie Bogu. Ma on według
niego swój plan wobec schorowanych, który
z Jego woli wypełnią. Powiedział, że wszystko
w życiu jest po coś i ma jakiś sens. Cała jego
rodzina zauważa także, że nie raz przekonali się
już jak ważny w ich życiu jest Bóg i jak wielką
pomoc od Niego otrzymali. Wiele razy zdarzało
się, że wszystko wydawało się być przegrane.
Jedną z nich była sytuacja, w której Kuba musiał
przejść operacje kręgosłupa, a nie było na to
pieniędzy. Cudem znalazł się człowiek, który
pokrył koszty i zabieg został przeprowadzony
pomyślnie. Jakub podkreśla, że to właśnie w
takich sytuacjach Bóg przemawia przez ludzi.
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Ciasto Milky-Way
Składniki:
-0,5 szkl. mleka
-2 szklanki mleka w proszku
-2/3 szklanki cukru
-350 g masła
-1 opakowanie cukru wanilinowego
-polewa czekoladowa
Przygotowanie:
Upiec duży, ciemny biszkopt. Wystudzić i przekroić na pół. Mleko (zwykłe)
zagotować z cukrem i cukrem wanilinowym. Ostudzić. Masło utrzeć. Powoli
dodawać do niego wystudzone mleko, dalej ucierając. Wsypać mleko w
proszku i ucierać, do gładkości.
Biszkopt przełożyć kremem. Wierzch udekorować czekoladową polewą,
można również posypać orzechami. Przechowywać w lodówce.

Ciasto piernikowe
Składniki:
- 1 kg mąki żytniej
- 1/2 miodu
- 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej
- 1 jajko
- 1 mały kieliszek spirytusu
- 1 opakowanie przyprawy do pierników
- 1 szklanka posiekanych orzechów włoskich i migdałów
- rodzynki
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Wykonanie:
Wlać do rondelka miód, dodać przyprawę do piernika. Podgrzewać chwile aż
do połączenia się składników. Przelać płyn do miski z mąką, wyrobić ciasto.
Dodać rozpuszczoną w 3 łyżkach wody sodę, spirytus i jajko. Zagniatać do
uzyskania jednolitej masy, dodać bakalie, wyrobić jeszcze raz.Wyłożyć
blachę papierem do pieczenia, wylać na nią ciasto na grubość 3 cm. Piec w
temperaturze 220 stopni przez ok. 1 godzinę.
Piernik można zawinąć w ściereczkę i odstawić do skruszenia na 3 dni.
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GWIAZDA Z PAPIERU
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BOMBKI Z WSTĄŻEK
Do wykonania bombek potrzebujemy: szpilki, wstążki w dowolnych
kolorach nożyczki.

Wykonanie:
1.Tasiemki tniemy na małe kawałki o długości około 4 cm i dwa kwadraciki
około 2 cm x 2 cm.
2.Na środek bombki przy pomocy 4 szpilek przypinamy kwadracik z
atłasowej wstążeczki.
3.Następnie pasek składamy w rożek tak, aby kształtem przypominał trójkąt.
4.Na przypięty wcześniej kwadracik, przy pomocy dwóch szpilek
przypinamy każdy trójkącik ze wstążki w innym kolorze. Cztery rożki
zakrywać muszą pierwotnie przypięty kwadracik
5.Dobieramy inny kolor wstążki i rożki przypinamy dalej w ten sam sposób.
Pierwszymi czterema zakrywamy łączenia, kolejne cztery wędrują w puste
miejsca i tak dalej, aż do zakrycia połowy bombki.
6.Kiedy dochodzimy do połowy, analogicznie zaczynamy dekorować drugą
stronę, a złączenie maskujemy kawałkiem kolorowej tasiemki.

Rzeczy, potrzebne do wykonania:
papier,nożyczki, zszywacz, taśma klejąca lub klej
Do wykonania gwiazdy potrzebujesz 6 kwadratów z papieru. Każdy z
sześciu kwadratów zegnij po przekątnej na pół. Jeśli po złożeniu nie wyjdzie
Ci idealny trójkąt, wówczas obetnij odstające boki i je dokładnie wyrównaj.
Następnie złóż otrzymany trójkąt jeszcze raz na pół. W ten sposób za
jednym cięciem wytniesz dwie symetryczne linie po obydwu stronach
trójkąta. Powstały trójkąt ponacinaj z jednej strony, nie nacinaj go jednak do
końca. Rozłóż kartkę papieru i połóż naprzeciw siebie. Środkowy
"kwadracik" chwyć palcami i zawiń w rulonik. Sklej taśmą lub klejem.
Odwróć teraz kartkę na drugą stronę. Chwyć kolejne przeciwległe paski
papieru i złącz je ze sobą w taki sposób, aby nachodziły na siebie tylko ich
rogi. Sklej je tak jak poprzednio. Powtarzaj wcześniejszą czynność dopóki
połączysz wszystkie paski papieru. Pamiętaj, aby ich wszystkich nie łączyć
z jednej strony - za połączeniem jednego paska, odwracaj kartkę i łącz paski
z drugiej strony. Powtórz cały proces z kolejnymi pięcioma kwadratowymi
kartkami papieru. Złącz ze sobą końce trzech gotowych kształtów za
pomocą zszywacza do papieru. Kolejne 3 kształty połącz ze sobą w
identyczny sposób.

KULA Z SZYSZEK

.

.

Do wykonania potrzebujemy:kulę styropianową, szyszki podobnej wielkości,
czarny worek na śmieci, gumka recepturka, klej w pistolecie, biała farba w
sprayu. Kulę styropianową wkładamy do worka na śmieci, dokładnie i ciasno
ją nim owijamy. Następnie wiążemy mocno worek gumką recepturką i
obcinamy zbędny worek. Nałóż klej w miejscu, gdzie związany został worek
za pomocą gumki. To dodatkowo wzmocni wiązanie. Staraj się dobrać
szyszki, aby były podobnych wielkości. Następnie przyklejamy szyszki do
kuli dość blisko siebie. W ten sposób oklej całą kulę szyszkami. Pozostaw,
aby klej wysechł. Gotowe!!!
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