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PAMIĘĆ  O  ZMARŁYCH

Pamięć o naszych bliskich jest bardzo ważna. Okazać ją
możemy w niezwykły sposób przede wszystkim w
Uroczystość Wszystkich  Świętych. W tym dniu,
odwiedzając mogiły naszej rodziny, ważnych dla nas osób,
możemy w sposób specjalny uczcić ich pamięć.
Ogarniająca nas wtedy melancholia, smutek, mogą nam
także przypomnieć to, jak nasze życie jest kruche i jak
szybko może się ono kończyć. Docenianie naszych bliskich
jeszcze za ich życia to  coś bardzo ważnego, o czym nie
możemy zapomnieć. Zrozumienie, że rodzina powinna być
dla nas najważniejsza, to kolejny atut obchodzenia tego
święta.  Tęsknotę za krewnymi możemy odczuwać cały
czas. Najprawdopodobniej święto to służy nie tylko
upamiętnieniu wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan
zbawienia i przebywają w niebie, ale również, aby okazać im
należyty szacunek, serce, naszą pamięć. Nie należy
przypominać sobie o nich tylko w trakcie święta.
Powinniśmy pamiętać o zmarłych z naszej rodziny przez
cały czas. Według mnie to również okazja,  aby bliżej
poznać historię naszej rodziny. Możemy dowiedzieć się, czy
posiadamy kogoś poza naszym krajem, kim byli nasi
pradziadkowie.

Ta celebracja zmusza nas przede wszystkim do docenienia
naszego życia, rodziny, przyjaciół, bliskich. Uroczystość
Wszystkich Świętych obchodzona od czasów
średniowiecza, aż do dzisiaj, ma tylko jedno na celu- pamięć
o naszych najbliższych, żyjących czy znajdujących się już
w niebie. Pamiętajmy o nich przez cały rok, nie tylko od
święta. To istotne. Postarajmy się zapalić na grobie
zmarłego chociaż jeden symboliczny znicz.
                                                                         Julia Muta

Już wkrótce jedenasty
listopada. Dla każdego
Polaka powinien to być
dzień dumy. Zdobyliśmy
niepodległość, o którą tyle
walczyliśmy, staraliśmy się.
Wielu naszych rodaków
zginęło, abyśmy my mogli
teraz żyć spokojnie w
naszym kraju. Również
rodacy w naszym wieku
ginęli, walcząc o lepsze
jutro. Więc co my,
nastolatkowie, możemy
zrobić dla Polski? W tak
młodym wieku, oczywiście,
niewiele możemy zdziałać w
kraju. Lecz jest jedna rzecz,
którą możemy zrobić. Stać
się patriotami. Miłość do
własnego narodu to  bardzo
ważna rzecz...str.2

   
    JAK  OBCHODZILIŚMY DZIEŃ  BEZPIECZEŃSTWA  CYFROWEGO ?

7 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. A.
Fiedlera obchodziliśmy Szkolny Dzień Bezpieczeństwa
Cyfrowego. Pierwszym punktem harmonogramu było
spotkanie edukatora, Janusza Grabowskiego z dyrektorem
szkoły panią Barbarą Kornaś, podczas którego zostały
omówione szczegóły projektu oraz warunki uczestnictwa w
konkursie Jesteśmy Cyfrowobezpieczni! Na hali sportowej
odbył się apel, w salach lekcyjnych warsztaty, w czytelni
Rada Pedagogiczna. Tematyka warsztatów dotyczyła
cyberprzemocy, sextingu oraz kreowania wizerunku w sieci.
Do każdego tematu został wyświetlony odpowiedni film.
Uczniowie chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami
dotyczącymi zagrożeń w Internecie, a także chętnie
pracowali podczas zajęć.

Przed i po warsztatach
uczniowie wypełnili quiz
sprawdzający ich wiedzę
dotyczącą zagrożeń w
cyberprzestrzeni. 
Nauczyciele podzielą się
swoją wiedzą z rodzicami
podczas zebrań, a zdobyta
wiedza pomoże im
kształtować świadomość
uczniów o zagrożeniach
internetowych.

         Koordynator 
         Wioletta Rafałowicz
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KSIĄŻKI SĄ W SERCU, CZYLI SPOTKANIE AUTORSKIE Z PANIĄ
MAGDALENĄ LUDWICZAK

Zamiast krytykować i znajdować coś, co nam się
nie podoba,  może lepiej dostrzeżmy zalety
mieszkania w ojczyźnie. Postarajmy się odnaleźć
coś, co pozwoli nam być dumnymi z bycia
Polakiem. Na przykład to, że w wielu krajach nasi
obywatele są zasłużonymi żołnierzami, że
przeszliśmy tyle bitew, wojen, do dzisiaj jesteśmy
uznawani za jeden z odważniejszych narodów.
Poznać własną historię powinien każdy, jeżeli
pragnie doświadczyć Święta Niepodległości.
Pokażmy innym, że nawet nastolatkowie  mogą
kochać kraj, nie zwracając uwagi na słowa innych
ludzi,  przedstawicieli państw. Moim zdaniem nie
powinniśmy słuchać tego, za kogo uważają nas
inni. Prawdziwy obywatel powinien znać swoją
wartość. Niestety, coraz więcej ludzi ulega
zagranicznym opiniom czy mediom. Zróbmy
chociaż tyle dla Polski, postarajmy się być nawet
w minimalnym stopniu patriotami. Dostrzeżmy
pozytywy bycia mieszkańcami naszego kraju.

Zamiast naśmiewać się z niektórych naszych
symboli, zacznijmy je szanować. Flaga, godło,
czy hymn to  przede wszystkim nasze symbole,
dzięki którym jesteśmy rozpoznawalni wśród
innych krajów. Brak ich poszanowania czy
,,deptanie ich” to naganne zachowanie. Kolejną
rzeczą, którą możemy uczynić, to oddanie czci
bohaterom. Jest ich w Polsce wielu, często dla
nas niezauważalnych. W Internecie możemy
ujrzeć wiele spotów z innych państw,
pokazujących, jak ważne jest oddanie hołdu
naszym rodakom. Zamiast wyśmiewać się z ludzi
starszych, dostrzeżmy, ile dla nas  zrobili. Życie
w wolności musieliśmy sobie wywalczyć, a nie
było to takie proste. Według mnie to  niesamowita
odwaga, ale i poświęcenie zginąć za swój kraj.
Zacznijmy dostrzegać, jak wielu walecznych
Polaków posiada nasza ojczyzna. Tym, którzy
polegli, oddajmy  należyty szacunek. Na
cmentarzu odnajdźmy na przykład Grób
Nieznanego Żołnierza, pomódlmy się i zapalmy
znicz...str.3

26 października 2017r. w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy Dębno gościliśmy panią
Magdalenę Ludwiczak, autorkę czterech książek
pt. ,, Cztery rubiny", ,,Dziewczyna z zaułka”,
,,Tajemnice błękitnej Alkowy” oraz ,,Tęskniąc w
obie strony”.  Spotkanie rozpoczęło się o godzinie
17:00 i trwało półtorej godziny. Uczestnikami
spotkania byli: młodzież ze Szkoły Podstawowej
nr 2 imienia Arkadego Fiedlera w Dębnie oraz
miłośnicy literatury, czytelnicy książek p.
Ludwiczak, mieszkańcy Dębna. Na początku
autorka powiedziała kilka słów o sobie, swoich
zainteresowaniach oraz o tym, jaką rolę w jej
życiu pełnią książki. Przesympatyczna kobieta od
razu nawiązała dobry kontakt z czytelnikami.
Pisanie książek rozpoczęła 2 lata temu. Podczas
spaceru z mężem wspomniała mu o ulubionym
autorze. Wtedy u wybranka jej serca narodził się
pomysł, aby małżonka spróbowała coś napisać.
Gdy podjęła się pisania, sądziła, że to będzie
pamiątka jedynie dla dzieci ale po skończeniu
przesłała rękopis do przeczytania swojej mamie.

Pierwsza czytelniczka sugerowała, aby córka
spróbowała wydać książkę. Autorka omawiała
wszystkie powieści, zaczynając od ,,Czterech
rubinów”. To prawdziwa historia własnego
autorstwa, opisująca życie babci i dziadka,
widziana oczami pisarki. Inspiracją do napisania
drugiego utworu były kobiety stojące na rogu lasu.
Już jako mała dziewczynka wiedziała, że te
dziewczyny nie robią tego, bo chcą. W powieści
występują dwie kobiety, które pochodzą z innych
środowisk. Ta sytuacja jest przykładem tego, że
nie warto oceniać ludzi zbyt pochopnie.
,,Tajemnica błękitnej Alkowy” została osadzona w
pięknym, starodawnym, lecz opuszczonym
domu. Dwaj bracia spacerują po lesie, zbierając
grzyby. W nieoczekiwanym momencie zapadł
mrok, a w telefonie zabrakło zasięgu. Skłaniają się
spędzić noc w owej nieruchomości. Ostatnim
utworem jest powieść ,,Tęskniąc w obie strony”,
w której lekarz wyjeżdża na misję medyczną do
Afryki. Bohater tęskni za przyjaciółką, rodziną,
która została w Polsce, tęskni za wszystkim co
zna i kocha...str.3
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KSIĄŻKI SĄ W SERCU, CZYLI SPOTKANIE AUTORSKIE Z PANIĄ
MAGDALENĄ LUDWICZAK

(...)W Polsce jest bardzo dużo cmentarzy
poświęconych bohaterom narodowym, często z
niezidentyfikowanym imieniem, nazwiskiem. 
Każdy walczący w imię Polski mógłby być
uznawany za  bohatera. Skoda, że bardzo dużo
ludzi zapomina o naszej historii. Najprostszą
rzeczą, jaką możemy uczynić, to uczyć się.
Może się to wydawać banalne, ale przyczynia się 
do rozwoju  naszego kraju. Jeśli teraz postaramy
się o swoją edukację, to zaowocuje to w
późniejszych latach. Chyba wszyscy dobrze
wiemy, że nie zawsze z kwalifikacji wynika praca,
lecz nasza satysfakcja, że daliśmy radę,
postaraliśmy się i udało się. Ciężka praca, nauka-
to wszystko na pewno pomoże Rzeczypospolitej.
Jak dobrze wiemy, ze wspólnych pieniędzy
powstają drogi, szpitale, renowacje różnych
rzeczy w naszych miastach. Jednak, jeśli nie
będzie osób zarabiających, to także nic takiego
się nie zadzieje . Może to być kolejny powód do
zmotywowania nas do działania i pomocy Polsce.
Zróbmy coś, żeby poprawić byt wszystkich
Polaków. Aktywności jest wiele, musimy się tylko
dobrze rozejrzeć.

Zbliża się Święto Niepodległości, niepodległości
Rzeczypospolitej i każdego Polaka. Mamy dużo
sposobów, żeby w odpowiedni sposób świętować,
nie zmarnujmy tego. Polsce są potrzebni młodzi
patrioci, którzy będą w stanie ją odbudować, gdy
upadnie. Będą to przekazywać naszą historię
dalej, aby nikt o niej nie zapomniał. Zrobienie
czegoś dobrego dla kraju, to nasz obowiązek.
                                                       Julia Muta

(...)Pod koniec mieliśmy okazję kupić książki,
zdobyć autografy oraz zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie z pisarką. Uważam, że to spotkanie było
bardzo ciekawe. Upłynęło w miłej atmosferze.
Dzięki niemu mam ochotę sięgnąć po książki
autorstwa pani Magdaleny Ludwiczak. Sądzę, iż
takie spotkania poszerzają naszą wiedzę na
temat literatury i zachęcają do podjęcia własnych
prób autorskich.
                                               Julia Krawczuk
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CZYTAJ, OGLĄDAJ, POLECAJ ! REDAKCJA  ARKADII

Dnia 16 listopada 2017 roku  w Barlineckim
Ośrodku Kultury odbyło się rozstrzygnięcie
Konkursu Literackiego ,,O Łabędzie Pióro” im.
Romany Kaszczyc. Uroczystość rozpoczęła się
o godzinie 18:00, w sali, która udekorowana była
wieloma małym rzeźbami, wykonanymi
własnoręcznie. Na gości czekał poczęstunek.
Przemawiał pan Stanisław Smoła, był również
burmistrz Barlinka oraz nauczyciele z pobliskiej
szkoły. Po przywitaniu gości zaczęła się
prezentacja przedstawiająca panią Romanę
Kaszczyc. Jedna z przybyłych pokazał
własnoręcznie napisaną przez autorkę bajkę wraz
z rysunkami.  W tym czasie goście znający
poetkę mogli odnosić się do niektórych zdjęć lub
opowiedzieć coś o życiu patronki konkursu. 
Później uczniowie ze szkoły w Barlinku recytowali
wybrane wiersze Romany Kaszczyc, a Krzysztof
Komorowski grał na gitarze i śpiewał piosenki,
które lubiła R. Kaszczyc. Na koniec występów
wszyscy przedstawiający tańczyli w kółku przy
rytmie bębnów, recytując wiersz zmarłej. Występ
wywarł na mnie ogromne wrażenie, ponieważ
recytowanie nie należało do najłatwiejszych.

Jednak mimo kilku pomyłek, sporej tremy, to
uczniowie świetnie sobie z nimi poradzili.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczanie
nagród. Zaczęto od kategorii proza od 14 do 18
lat. Zajęłam drugie miejsce. Dziękuję pani W.
Rafałowicz za pomoc i cenne uwagi.
Odbierałam nagrodę jako najmłodsza w tej
kategorii. Nagrody wręczali  burmistrz, dyrektorka
Barlineckiego Ośrodka Kultury. Czułam się
bardzo wyróżniona. Samo pisanie sprawia wielką
radość, a dowiedzenie się dzięki temu czegoś
nowego dopełnia Uroczystość była poświęcona
przede wszystkim pamięci Romany Kaszczyc, jej
twórczości i jak wiele zawdzięcza jej miasto
Barlinek. Nie miałam pojęcia, że tak niedaleko
mieszkała autorka tak wielu utworów. Została ona
odznaczona  Orderem Uśmiechu, Nagrodą
Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i
młodzieży, Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w miłej
atmosferze, pełnej wspomnień.
                                                       Julia Muta

Nie mogę uwierzyć, że ludzie niechętnie oglądają
ten film. „Furia” to fantastyczne dzieło, które daje
nam to, co sztuka o II wojnie światowej powinna
zrobić: przypomina nam o przeszłości i apeluje,
abyśmy nigdy nie zapominali o wyciągniętych
wnioskach. Ten film mnie rozbił i sprawił, że
zastanawiałam się nad okropnością wojny i
samym życiem. Ten film bierze to, co ludzie
nazywają “banałem” i sprawia wrażenie, że po raz
pierwszy te aspekty filmu dotknęły ekranu.
Naprawdę nie zauważyłem niczego, co w ogóle
było fałszywe. Aktorstwo jest genialne. Ci aktorzy
przygotowywali się miesiącami i mieszkali w
zbiorniku, aby osiągnąć ten poziom działania w
filmie. Zaskoczenie osobowości i mieszanka
napięcia między załogą czasami są doskonale
ukazane. Ludzkość bohaterów jest całkowicie
wymazana, ale co jakiś czas widać, jak szarpią
się z ciężkim  brzemieniem wojny, który niosą.

Kontrast z nową twarzą załogi ukazuje to
doskonale, ponieważ ta postać daje nam większą
złożoność i więcej do refleksji. Ogólnie
bohaterowie filmu to wielowymiarowe
postacie.Ostatnia scena  jest absolutnie genialna.
Czy to realistyczne, że mogłoby to mieć miejsce
w czasie wojny? Prawdopodobnie nie, ale film i
scena chwytały mnie za emocje. Jest mało takich
filmów, które to potrafią. Ostatnia scena ma na
celu zilustrowanie daremności wojny i całkowite
marnotrawstwo ludzkiego życia, które nas
kosztuje. To metafora. To ogromna wytrwałość
charakteru Pitta i jego daremne przywiązanie do
jego nielicznych ideałów, co prowadzi do tej
sceny. Brutalność jego postaci sprawia, że nie
widzimy w nim człowieka. Jest tylko cel, koniec,
który jest nieunikniony, ale tak daleko poza
zasięgiem.
                                                      Patryk Żugaj
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