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Dzień otwarty w naszej szkole W numerze
majowym
"Siódmego
Nieba":

.

Na dzień otwarty
przygotowaliśmy wiele
atrakcji. Były konkursy

językowe, zadania
matematyczne i logiczne,
doświadczenia z fizyki

i chemii. A także pokaz
mody historycznej,
zagadki literackie, pokazy
taneczne. 

Jak żyło się w
czasach PLR? -
wypracowania i
wywiady
uczniów z klasy
2d 
- str. 2-3

Wyniki
majowego
konkursu
fotograficznego -
nasze domowe
pupile 
- str. 4

Jak nie nudzić
się podczas
wakacji? Co
ciekawego
można będzie
robić?
- str. 5

.
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Jak żyło się w czasie PRL-u

Wspomnienia moich rodziców z czasów PRL-u

Polska
Rzeczpospolita
Ludowa to nazwa
państwa polskiego
obowiązująca w
latach 1952-1989.
Jest to długi rozdział
w dziejach naszego
narodu. Przez
niektórych
wspominany z
tęsknotą i łezką w
oku, a przez innych
znienawidzony, do
którego już nigdy nie
chcieliby powrócić.
Okres PRL-u kojarzy
się głównie z
kolejkami, kartkami,
brakiem
podstawowych
artykułów
spożywczych i z
komunizmem w tle.
Nam młodym nie
znane są te czasy,
kojarzą się jedynie z
tymi stereotypami.
Dlatego 28 lat po
zakończeniu

PRL-u siadam przy
stole z rodzicami by
wysłuchać ich
wspomnień i
opowieści z tamtych
czasów.
Moi rodzice urodzili
się w PRL-u i przez
blisko 30 lat przyszło
im żyć w tych
czasach. Nie można
pominąć, że
obydwoje
wychowywali się na
wsi i pochodzą z
dużych rodzin. 
Tata na moją prośbę
o kilka faktów z tego
okresu reaguje
uśmiechem i z
chęcią sięga
pamięcią wstecz.
Opowiada, że w
domu było raczej
biednie, że ciągle
brakowało
wszystkiego:
jedzenia, ubrań,
butów. Więc, jeśli
była tylko

taka możliwość
kupowało się na
zapas. Świąt
wyczekiwano bardzo
długo, wtedy władza
zaopatrywała sklepy
w dobra, a oni
czyhali by zjeść coś
wcześniej. 
W opowieści nie
mogło zabraknąć
historii związanych z
kolejkami. Rodzice
opowiadają o tym,
jak całymi dniami,
nocami, czasem
przez tygodnie, a
nawet i miesiące
czekano na jakiś
towar. Tata
wspomina jak przez
całą noc musiał stać
na zmianę ze swoim
ojcem, bo przywieźli
pralki; mama
natomiast mówi mi o
swoim miesięcznym
oczekiwaniu w
kolejkach po meble.
Lista kolejkowiczów

była długa, a
pomiędzy nimi
dochodziło do
drobnych konfliktów.
Stanie w kolejkach
jednak nie zawsze
kończyło się
sukcesem, często
po kilku godzinach
słyszało się
„zabrakło towaru”, a
gdy udało się wrócić
do domu z danym
produktem, czuło się
niesamowitą radość. 
Tata opowiada też o
zimie stulecia z roku
1978/9, był wtedy w
wojsku i to lata 70.
najlepiej mu się
kojarzą. Również
mama zapytana o
pozytywy mówi o
gromadzie dzieci na
podwórku, o tym, że
wszyscy się znali,
bawiono się w
podchody czy w
palanta. 
To rodzice starali

się dbać o to by
problemy w PRL-u
nie dotknęły młodych
ludzi tak bardzo.
Pytam rodziców o
późniejsze lata ich
życia, o momenty
kiedy podejmowali
pracę. W tamtych
czasach ludziom
ciężko było
awansować,
posiadali niski
standard życia przez
co niektórzy
posuwali się do
kradzieży w swoich
zakładach pracy.
Sporadycznie
losowano tzw. talony,
które umożliwiały
dostanie kartki na
dany produkt. Były to
przykładowo: pasta
do zębów, mąka,
cukier lub ubrania. W
stanie wojennym
trzeba było wrócić do
domu przed godziną
milicyjną.

Na każdym kroku
można było spotkać
patrole milicji. Mój
tata i jego bracia kilka
razy na własnej
skórze odczuli
metody wówczas
stosowanych
represji.
Bardzo lubię, gdy
rodzice opowiadają o
swojej młodości.
Dzisiejsza rozmowa
o tym co pamiętają z
okresu PRL-u była
ciekawą lekcją
historii. Porównując
tamte czasy do
obecnych z
łatwością
stwierdzam, że wiele
się zmieniło. Dziś
mamy o wiele więcej
swobody, wolności,
ale też możliwości.
Taki powrót do
przeszłości wiele nas
uczy, powinniśmy
docenić to co mamy i
być wdzięczni

naszym przodkom,
że dzięki ich
postawie możemy
żyć w czasach w
jakich żyjemy.

Aneta Łabno, 
klasa 2d

Uczniowie klas
drugich poprosili
swoich rodziców i
dziadków, by
opowiedzieli

im o tym, jak żyło się
w czasach PRL.
Zapytali ich jak
wyglądała
rzeczywistość

40-30 lat temu, co dla
nich było
najtrudniejsze, czy
mają jakieś miłe
wspomnienia

z tamtych czasów,
które były przecież
okresem ich
młodości. Z
zebranych informacji

przygotowali
wypracowania i
wywiady.
Najciekawsze
możecie tutaj
przeczytać. 

Co w PRL-u było
najczęściej w
sklepach?
Były puste półki, na
których królował ocet
i długie kolejki np. po
papier toaletowy.
Jaka sytuacja

panowała na rynku
pracy?
Każdy miał pracę i
funkcjonowało
powiedzenie: "Czy
się stoi, czy się leży
200 zł się należy".
Zatrudniano

i tworzono
stanowiska bez
potrzeby.
Czy każdy mógł
sobie pozwolić na
zakup mieszkania?
Niestety, żeby
dostać przydział

na zakup mieszkania
trzeba było czekać
wiele lat, często
bezskutecznie.
Podobnie z zakupem
samochodu -
również. Trzeba było
mieć odpowiedni

przydział.
Czy można było
kupować dowolne
ilości produktów?
Panował system
kartkowy. Każdy
miał kartki na mięso,
cukier, paliwo itd.

Komu żyło się
lepiej?
Tym, którzy należeli
do partii PZPR.
Dostawali produkty
specjalne, czyli spod
lady.
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Nasi koledzy wicemistrzami Tarnowa
w piłce nożnej

Jak należy oceniać
życie w PRL-u?
W PRL-u nie było
problemu z pracą.
Teraz jest bezrobocie.
W PRL-u były puste
półki-teraz możemy
kupować co chcemy i
ile chcemy. Nie da się
tak naprawdę jedno
znacznie ocenić życia
za czasów PRL-u.
Co, jeśli chodzi o
wyjazd za granicę?
To dość trudny temat.
Paszporty
upoważniające do
wyjazdu za granicę
dostawali nieliczni
wybrańcy. Trudno
powiedzieć według
jakiego klucza to się
działo. Jednak było to
krzywdzące,
ograniczało wolność i
swobodę
podróżowania po
świecie.
Co można
powiedzieć o
zachowaniu tamtych
nauczycieli?
Było widać, że
niektórzy nauczyciele,
szczególnie od
przedmiotów
humanistycznych, nie
zgadzali się z tym,
czego musieli
nauczać. Byli też tacy,
którzy ślepo
podporządkowywali
się władzy.
Wiem, że jeśli chodzi

o zakupy nie było
łatwo.
Można powiedzieć, że
towary się zdobywało,
a nie kupowało jak
teraz. Trzeba było
mieć znajomości, albo
odczekać godziny w
kolejkach. W czasie,
gdy były kartki
dochodziło do
wymiany towaru np.
papierosy na
czekoladę.
Czym była godzina
policyjna w czasie
wojennym? Co
groziło za jej nie
przestrzeganie?
Godzina policyjna to
był zakaz poruszania
się po godzinie 22:00.
Złamanie zakazu
groziło aresztowaniem.
Co z lekcjami religii
w szkołach?
Za czasów komuny
lekcję religii nie
odbywały się w
szkołach, tylko w
salkach
katechetycznych.
Wszyscy chętnie
chodzili na te zajęcia, a
w szkole nie było z
tego powodu żadnych
nieprzyjemności.
Jak przyjęto
wiadomość o
wprowadzeniu stanu
wojennego?
Wprowadzono go 13
grudnia 1981 roku. Do
końca roku zostały

zamknięte wszystkie
szkoły. Dzieci miały
dłuższe ferie zimowe.
Dopiero później
odczuliśmy skutki tego
wydarzenia.
Obowiązywała godzina
policyjna od 22:00 do
6:00. Co oznaczało, że
w tych godzinach nie
można było poruszać
się po mieście.
Pojawiły się patrole
milicyjne oraz
wojskowe.
Kiedy doszło do
pierwszych
prawdziwych
wyborów?
Miało to miejsce w
1989 roku, po stanie
wojennym, który
zniesiono w 1983 roku.
Wprowadzono
pierwsze związki
zawodowe np.
"Solidarność" i inne
partie, które walczyły o
głosy w wyborach.
Latem 1989 roku
premierem Polski po
raz pierwszy od
czasów II wojny
światowej został
człowiek, który nie
wywodził się z PZPR.
Było to wielkie
zwycięstwo całego
Narodu Polskiego.

Gabriela Krejwis, 
klasa 2d

Odwiedzamy niepełnosprawnych
w SOSW

Przywieźliśmy jego
podopiecznym puzzle,
książki i płyty

z bajkami i filmami
zebrane przez
uczniów naszej
szkoły. 

29 maja odbyły się
rozgrywki o
Mistrzostwo
Tarnowa w Piłce
Nożnej Chłopców.
Nasza drużyna po
ciężkich bojach
wywalczyła
wicemistrzostwo
Tarnowa. 

"Srebrna drużyna"
grała w składzie:
Dawid Kubik, Karol
Kuczek. Wiktor
Kutrzuba, Piotr Łazarz,
Mateusz Łyszczek,
Mikołaj Mróz, Piotr
Pochroń, Norbert
Stachura, Kacper
Waśko, Wiktor
Woźny. 

Opiekunem drużyny
jest pan Tomasz
Żmuda. 

.

.

Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – nazwa państwa polskiego w
latach 1952–1989. Polska była państwem niesuwerennym, pozostającym
pod dominacją ZSRR, rządzonym przez komunistyczną Polską Partię
Robotniczą, następnie Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, przy
formalnym istnieniu ugrupowań satelitarnych jako tzw. stronnictw
sojuszniczych (Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo
Demokratyczne). Ludowe Wojsko Polskie było zdominowane 
i kontrolowane przez rządzącą partię komunistyczną.

.

.
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Wyniki konkursu fotograficznego
Zobaczcie nasze zwierzaki

W majowym
konkursie
fotograficznym
pochwaliliście się
swoimi domowymi
pupilami (choć nie
wszystkie nich
nadają się do

przytulenia). Wybór
najlepszych okazał
się bardzo trudny -
nadesłaliście dużo
zdjęć, "słodkie"
portrety. 
Najlepsze zdjęcia
przygotowali: Jagoda

Madejczyk 1b i
 Patrycja Słowik 1b -
I miejsce; Patrycja
Lebryk 2b i
Aleksandra Wójcik
2b - II miejsce;
Bartosz Tryba 2b i
Oskar Budzik 2b - III
miejsce. 

Dodatkowo
wyróżnienia
otrzymują: Karolina
Pocica 2b, Katarzyna
Marć 2b, Aleksandra
Dragan 2b, Klaudia
Korzeniowska 1b,
Patrycja Oleksyk 1b.
 

Przypominamy, że
tematem
czerwcowego
 konkursu
fotograficznego jest
koniec roku
szkolnego - jak
kończymy

naukę (pomysłowe,
dowcipne zdjęcia
kojarzące się z
nadchodzącymi
wakacjami). Termin
składania prac ty
razem krótszy - do
12 czerwca,

na adres:
redakcja7niebo@interia.pl.

.
.



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 17 06/2017 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL "Siódme Niebo"

Wakacyjna nuda? Powiedzmy jej NIE!
Wielkimi krokami
zbliżamy się do
końca roku
szkolnego, a co się
z tym wiąże
upragnionych
wakacji! Powoli
zaczynamy
planować jak je
spędzimy, co
będziemy robić by
były one jak
najbardziej
urozmaicone i
niezapomniane. 
Do końca roku
szklonego pozostały
już tylko niecałe kilka
tygodni, a więc
bierzmy się za
planowanie!
 Niektórzy z was
zapewne uwielbiają
poznawać nowych
ludzi,  dostawać
dawkę pozytywnej
energii i kupę
świetnej zabawy.
Jedyne co
przychodzi mi na
myśl do tych
określeń to
FESTIWALE,

a mamy ich teraz
dosyć sporo w
naszym kraju. 
Pierwszy, o którym
chciałabym
wspomnieć to
Opener. Odbywa się
na terenie Gdyni oraz
gminy Kosakowo od
roku 2003. Przyciaga
nie tylko ludzi z
naszego kraju, ale
również z zagranicy!
W tegorocznej edycji
w dniach od 28
czerwca do 01 lipca
 będziemy gościć
takich artystów jak:
G-eazy (na pewno
wszyscy znają
kawałek „Me, Myself
and I” z gościnnym
udziałem Bebe
Rexha; polecam
również przesłuchać
remix „FDT” z YG
and Macklemore ),
The Weeknd, Dua
Lipa, Radiohead,
Charli XCX, James
Blake, Mac Miller,
Rae Sremmurd; to
tylko zagraniczni

artyści, a z polskich
zobaczymy:
O.S.T.R., Taco
Hemingway czy The
Dumplings.  Sama
ubolewam, że nie
mogę być tam w tym
roku, bo z tego co
widzę szykuje się
niezła zabawa, ale w
przyszłym roku
OBOWIĄZKOWO.
   Na pewno
wszyscy kojarzą
Przystanek
Woodstock. Owsiak i
te sprawy. 
W tym roku będzie
miał miejsce od 03-
05 sierpnia w
Kostrzynie nad
Odrą. 
Będziemy gościć
takich artystów jak:
Mando Diao, House
of Pain, Nothing but
Thieves, Slaves, Łąki
Łan, Wilki czy
Projekt Parabelum.
To artyści z dużej
sceny, a mała scena
to: Prong, Tabu,
Mesajah, Lemon,
RSC. 

Nie wiem czy wiecie,
ale od kilkunastu lat
Fundacja organizuje
przesłuchanie
chętnych zespołów,
które chcą
zaprezentować się
przed ogromną
publicznością. W
związku z tym każda
kapela (zarówno ta
znana jak i
debiutująca), może
wysłać swoją płytę.
 Może teraz Orange
Warsaw Festiwal? W
tym roku odbywa się
od 02-03 czerwca na
Torze  wyścigów
konnych Warszawa
– Służewiec.
Na pewno dostarczy
niezapomnianych
emocji i wspomnień
dla tych, którzy
zamierzają w tym
roku się tam pojawić,
a to za sprawą
znakomitych
artystów, których w
tym roku tam nie
zabraknie. Kings of
Leon, Martin Garrix,

Imagine Dragons,
Years&Years,
Kodaline, Miuosh,
Maria Peszek.
Znakomite grono,
które dostarczy wam
super zabawę, lecz
to tylko nieliczni. Po
więcej zajrzyjcie na
oficjalną stronę
wydarzenia.
I na sam koniec
zostawiłam CZAD
Festiwal. Impreza
odbywa się w
Straszęcinie, a więc
to bardzo niedaleko
od Tarnowa! W
ostatnich dniach
wiele kontrowersji
spowodowała
wiadomość, że na
festiwalu pojawi się
Steve Aoki. To
znakomity Dj
występujący na
największych
scenach na świecie
m.in. na
Tomorrowland.
Dzisiaj tj. 25.04
organizatorzy podali
wiadomość,

że na festiwalu
wystąpi zespół The
Offspring! Zespół ten
na pewno
przyciągnie wielu
zagorzałych fanów.
Wystąpią również
tacy artyści jak:
Bastille, Anti-Flag,
Agnieszka
Chylińska, Big Cyc,
Lady Pank, Hunter,
Coma czy Czesław
Śpiewa (polecam
„Maszynkę do
świerkania”). 
A więc jak widać
mamy w czym
wybierać! Aby lepiej
poznać program,
ceny biletów, jak
dojechać i wszystkie
inne rzeczy
związane z
wyjazdem polecam
sprawdzić wszystko
na oficjalnych
stronach festiwali. 

http://www.czadfestiwal.pl/
http://woodstockfestival.pl/
https://orangewarsawfestival.pl/pl
http://opener.pl/

Ewelina Nalepa,
klasa 2b Czytaliśmy na Marcince

Dzisiaj klasa 2b
wybrała się na Górę
Świętego Marcina, by
wziąć udział w akcji
"Jak nie czytam, jak
czytam". W tym roku
czytaliśmy na
ruinach zamku,
mając widok na
panoramę Tarnowa. 
"Jak nie czytam, jak
czytam"

to ogólnopolska akcja
czytania, której
organizatorem jest
redakcja miesięcznika
"Biblioteka w Szkole".
Jej celem jest
promowanie czytania
wśród młodzieży,
która pokazuje, że
czytać można
wszędzie. W ubiegłym

roku biliśmy rekord w
czytaniu jak
największej ilości
uczniów na
tarnowskim Rynku. 

. .
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