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       Jesienna zaduma...
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Wyszło z boru ślepawe, zjesieniałe zmrocze,
Spłodzone samo przez się w sennej bezzadumie.
Nieoswojone z niebem patrzy w podobłocze
I węszy świat, którego nie zna, nie rozumie.

Bolesław Leśmian
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Jestem w loży z przyjaciółmi. Chociaż
tyle, może się wyśpię. Zaczyna się
spektakl. Hmm, naprawdę spoko. Romeo i
Julia – przełamanie konwencji, taniec w
kostiumach z epoki, a bohaterowie
występują w strojach, które możemy
zobaczyć na ulicy. Rewelacyjna muzyka,
wspaniała gra aktorów, w sposób
wyjątkowy uwypuklenie komediowej
strony tragedii szekspirowskiej. Jest i
czas na smutek, a nawet na uronienie łzy,
malutkiej łzy. Kto by pomyślał, przecież
czytałam ten dramat  w ubiegłym roku
szkolnym , znam finał. No cóż, jest to
efekt naprawdę fenomenalnej gry
aktorów.
Wychodzę zachwycona, jak każdy.
Jeszcze spacer po starym Krakowie, mam
czas na refleksję i mnóstwo pytań
zadawanych samej sobie: po co ta
śmierć, dlaczego, czy warto było?
Wprawdzie zwaśnione rody godzą się nad
grobem dzieci, ale po co, na co?
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Najważniejszy w tragedii jest dla mnie akt szósty:
zmartwychwstanie z pobojowisk sceny,
poprawianie peruk, szatek,
wyrywanie noża z piersi,
zdejmowanie pętli z szyi,
ustawianie się w rzędzie pomiędzy żywymi.
Ukłony pojedyncze i zbiorowe:
biała dłoń na ranie serca,
dyganie samobójczyni,
kiwanie ściętej głowy.
Ukłony parzyste:
wściekłość podaje ramię łagodności,
ofiara patrzy błogo w oczy kata,
buntownik bez urazy stąpa przy boku tyrana.
Ale naprawdę podniosłe jest opadanie kurtyny
i to, co widać jeszcze w niskiej szparze:
tu oto jedna ręka po kwiat śpiesznie sięga,
tam druga chwyta upuszczony miecz.
Dopiero wtedy trzecia, niewidzialna,
spełnia swoją powinność:
ściska mnie za gardło.
/Wisława Szymborska/
Jedno jest pewne! Będziesz wracać do teatru, nie
tylko ze szkołą. Namówisz rodziców, rodzeństwo,
przyjaciół. Postanowienie na nowy rok? Częściej
niż do tej pory chodzić do teatru. Prawdziwego
teatru.
Katarzyna Latała
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Pamiętamy!!!
Choć 10 listopada temperatura nie była zbyt wysoka, a szczyty miejscowych gór pokrywał śnieg, ponad
40. uczniów naszej szkoły wyruszyło na XIX Młodzieżowy Rajd „Szlakiem Cmentarzy z I Wojny
Światowej”. Impreza została zorganizowana przez CKSiT w Żegocinie oraz GOKSiT 
w Laskowej.
Gimnazjaliści wraz z opiekunami dzielnie pokonali trasę liczącą około 12 km, zatrzymując się 
i oddając hołd spoczywającym na cmentarzu nr 368 na Jabłońcu, cmentarzu nr 359 na Korabiu, cmentarzu
nr 358 w Laskowej oraz cmentarzu nr 302 w Żegocinie.
Pod koniec tego długiego, męczącego, ale również radosnego dnia, w CKSiT w Żegocinie odbył się
konkurs na najpiękniej wykonaną pieśń patriotyczną. Po zakończeniu rywalizacji młodzież 
z opiekunami odpoczęła w Zespole Szkół w Laskowej, gdzie spędziła noc.
Następnego dnia uczniowie udali się na cmentarz nr 357 na Jastrząbce, gdzie złożyli wieńce na grobach
poległych żołnierzy, a później uczestniczyli w Mszy świętej. Potem, jury przedstawiło wyniki konkursu i
nagrodzono najlepszych uczestników rajdu. Przepędzeniem mrozu zajęła się OSP 
z Kamionki Małej, która serwowała pyszny bigos i cieplutką herbatę zmarzniętym rajdowiczom.
Uroczystość uświetniła swą obecnością Grupa Rekonstrukcyjna „Kasztanka”, której członkinią jest jedna
z naszych gimnazjalistek - Katarzyna Latała.
Podczas rajdu młodzież miała okazję do pogłębienia swojej wiedzy historycznej i geograficznej 
o regionie, oddania hołdu żołnierzom poległym w tych okolicach w czasie I wojny światowej oraz do
miłego i aktywnego spędzenia czasu wraz z rówieśnikami, z czego wszyscy skwapliwie skorzystali.

Urszula Kraska
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Samochwały
W naszej szkole działa
wspaniałe kółko fotograficzne –
„Fotka”, które prowadzi Pni mgr
Regina Białk. „Fotka” to cały
zastęp dzielnych
fotoreporterów, którzy
nieustraszenie dokumentują
każde wydarzenie szkolne.
Członkowie są  nie tylko
fotografami, lecz również
modelami do zdjęć
kolegów/koleżanek.

Kółko posiada wielu oddanych
fanów, a jego członkowie
zajmują wysokie,
niejednokrotnie I miejsca, w
wielu konkursach. Ostatnio np.
Oliwia Daniel i Weronika Wiktor
(kolejno) otrzymały wyróżnienie
w kategorii "Interesujące
zdjęcie", zdobyły I miejsce w
kategorii "Interesujące zdjęcie"
oraz wyróżnienie w kategorii
"Wyjątkowy wiersz" w finale XI
edycji Międzygimnazjalnego
Konkursu Poetycko -
Fotograficznego "Moje myśli,

Jak widzicie tytuł samochwał nie
do końca tutaj pasuje. Na
następnej stronie prezentujemy
nagrodzone prace z konkursu z
Iwkowej, a jeśli ktoś chciałby
zobaczyć więcej tego typu zdjęć
to zapraszamy na stronę
facebookową kółka:
https://www.facebook.com/Fotka

Urszula Kraska
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KOTEK

"Kotek"
Smutek mnie okrył mroku płaszczem…
Świat jest czarno – biały…
Niebo płacze szarymi łzami…
Cisza dusi stalową obręczą …
Czy to strach puka do okna?

Podnoszę głowę.

Patrzę...

Kotek...

Kolorowe liście spadają z drzew.
Nieboskłon lśni szafirem.
Modraszki tańczą w karmniku.
Serce się z nimi weseli.
Czy to radość wróciła?

Znowu widzę barwy.

Opiekun literacki: mgr Katarzyna Banaś
Opiekun fotograficzny: mgr Regina Białk

Pasja Fotografowania

"Pasja fotografowania"

  Pstryku, pstryku, pstryk
  Zrobię zdjęcie w mik
  Z tyłu cień
  Z przodu blask
  Z boku wyjdzie tak
  W sam raz
  Jeszcze promyk słońca
  Gdzieś uchwycę
  By rozjaśnić moje lico

Opiekun literacki: mgr Katarzyna Banaś
Opiekun fotograficzny: mgr Regina Białk

Weronika Wiktor

Oliwia Daniel
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Igrzyska Śmierci
Na ruinach Ameryki Północnej powstało państwo, Panem. Jego głównym punktem
jest Kapitol, otoczony przez 13 dystryktów. Co roku do centrum kraju wysyłana jest
straszna danina- dziewczyna i chłopiec w wieku od 12 do 18 lat. Nastolatkowie muszą
wziąć udział w bratobójczych Głodowych Igrzyskach transmitowanych na żywo - albo
śmierć, albo dozgonna sława i bogactwo.
Szesnastoletnią Katniss Everdeen poznajemy już na początku książki. Jest ona
główną bohaterką i narratorką jednocześnie. Żyje z matką i ukochaną siostrą- Prim.
Od śmierci jej ojca, dziewczyna sama musi dbać o rodzinę, więc zajmuje się
zakazanym polowaniem i zbieractwem. Ich w miarę dobry i spokojny żywot kończy się,
kiedy Prim zostaje wybrana na trybuta...
Powieść Suzanne Collins od wielu tygodni utrzymuje się na liście bestsellerów „The
New York Times”. Nie bez powodu. Książka jest napisana lekką ręką, autorka świetnie
łączy wątki i wywołuje skrajne emocje. Osobiście, beczałam jak głupia. Kiedy książkę
skończyłam czułam pustkę- jednak się z bohaterami związałam. Okay, nie rozpisuję
się. Po prostu przeczytajcie!

Skutki uboczne: brak snu, nieprzygotowanie, uzależnienie, po skończeniu - pustka

Katarzyna Latała
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