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           W dniu Wszystkich  Świętych , 1 listopada
zaduma i refleksja towarzyszyły wszystkim
odwiedzającym groby bliskich. Nie sposób  w ten
dzień pozostać było obojętnym względem ludzi,
którzy odeszli w wieczny spoczynek. Pochyleni
nad grobami bliskich, znajomych i nieznajomych
wspominaliśmy czasy, kiedy jeszcze byli wśród
nas.
  Jak co roku, tak i tym razem uczniowie naszej
szkoły zarówno w  przeddzień Święta Zmarłych jak
i tuż po nim, wybrali się na cmentarz, zapalili
znicze i zaopiekowali się zapomnianymi grobami.

ŚPIESZMY SIĘ
ksiądz Jan Twardowski

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko
odchodzą 
zostaną po nich buty i telefon głuchy 
tylko to co nieważne jak krowa się wlecze 
najważniejsze tak prędkie że nagle się
staje 
potem cisza normalna więc całkiem
nieznośna 
jak czystość urodzona najprościej z
rozpaczy 
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego. 
Nie bądź pewny że czas masz bo
pewność niepewna 
zabiera nam wrażliwość tak jak każde
szczęście 
przychodzi jednocześnie jak patos i
humor 
jak dwie namiętności wciąż słabsze od
jednej 
tak szybko stąd odchodzą jak drozd
milkną w lipcu 
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak
suchy ukłon 
żeby widzieć naprawdę zamykają oczy 
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż
umrzeć 
kochamy wciąż za mało i stale za późno 
Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na
zawsze 
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny 
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko
odchodzą 
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą 
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości 
czy pierwsza jest ostatnia czy ostatnia
pierwsza. 

ŚPIESZMY SIĘ.....

pixbay.pl
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ŚWIĘTO ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

            10 listopada 2017 roku w naszej szkole
odbył się apel z okazji Narodowego Święta
Niepodległości. Podczas uroczystości
 społeczność uczniowska, grono pedagogiczne
oraz pracownicy szkoły z wielkim
zaangażowaniem przysłuchiwali się
przedstawieniu przygotowanym przez uczniów
klasy 7b oraz ich wychowawczynię.
Po wprowadzeniu sztandaru goście oraz
organizatorzy odśpiewali hymn Polski, po czym
rozpoczęło się przedstawienie, podczas którego
przypomniano, że nasz kraj obchodzi 99
rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości.
  Ponadto mieliśmy okazję wysłuchać słynnego
wiersza Władysława Bełzy Wyznanie wiary
dziecięcia polskiego w wykonaniu jednego z
uczniów klasy 7b.

Widownia mogła przyłączyć się do wspólnego
odśpiewania Roty oraz  pieśni żołnierskiej My
Pierwsza Brygada.
  Elementem dopełniającym całość
przedstawienia była linia melodyczna. W tle
uroczystości można było usłyszeć  Sonatę
księżycową  Ludwig'a van Beethoven'a czy
Marsz żałobny  Fryderyka Chopina.

Kornelia Meinchart, Barbara Sabinarz  
 

Miejskie uroczystości z okazji 99. rocznicy
odzyskania niepodległości odbyły się na Placu
Ratuszowym miasta. Nie mogło na nich
zabraknąć reprezentacji z naszej szkoły.
Uczniowie z dumą nieśli sztandar szkoły.

fot. A.P.

fot. A.P.

fot. A.P
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KONCERT W FILHARMONII
DOLNOŚLĄSKIEJ

Swój apel mieli również uczniowie klas 1-3.
Jego przygotowaniem zajęły się klasy 2a, 2b i 4b
wraz z p. Barbarą Bogdanowicz, p. Małgorzatą
Chaber i p. Beatą Chmielewską. Dzieci
zaprezentowały ciekawy program artystyczny
Uczniowie z klas trzecich odśpiewali "Marsz
Pierwszej Brygady" oraz "Flagę". Wiersze i
piosenki wzbogaciła prezentacja multimedialna,
obrazująca ważne wydarzenia historyczne
związane z Dniem Niepodległości.

         28 listopada 2017 roku społeczność
uczniowska naszej szkoły wraz  z nauczycielami
udała się na koncert do Dolnośląskiej Filharmonii w
Jeleniej Górze. Podczas gali można było wysłuchać
polskich pieśni i piosenek, których melodie grane
były na trąbce, waltorni i fortepianie; oto niektóre z
tytułów  Czerwone maki na Monte Casino, Gaude
Mater Polonia, Przybyli ułani,  Żeby Polska była
Polską, Ostatni Mazur, Życzenie czy Bartoszu,
Bartoszu.    
Pokrzepieni wspomnieniami czasów, gdy Polska
walczyła o dobro swojego narodu, wyszliśmy z
koncertu pełni nadziei i wiary w lepszą przyszłość.

fot. K.K.

fot. SP10

fot. SP10
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STYPENDIADA
POLONISTYCZNA

KSIĄŻKA NA JESIENNE
WIECZORY

         W tegorocznej Stypendiadzie Polonistycznej
chętni uczniowie naszej szkoły wzięli udział w
trzech konkursach: czytelniczym Kreator– 27 XI
2017,   ortograficznym Ortograf – 28 XI 2017 oraz
literackim Polonus - 30 XI 2017.  Na zawodników
czekały niełatwe pytania. Po zaciętych bojach
przyszedł czas na chwilę refleksji: Co nie pasuje do
karety? lub Jak nazywa się pies na długich
nogach? tudzież Jak nazywa się kwiat o niebieskim
kolorze?    Z niecierpliwością czekamy na rezultaty
stypendiady, tym bardziej, że ogłoszenie wyników
nastąpi dopiero w styczniu. Nie pozostaje nam nic
innego, jak spokojnie czekać na rezultaty tychże
konkursów. By nie wyjść z formy, już teraz
redakcja gazetki Żaczek proponuje pochylić się na
ortografią. W tym celu polecamy rozwiązać
krzyżówkę.

Jestem typem czytelnika, który lubi, gdy w lekturze
coś się dzieje, dlatego często sięgam po książkę z
wartką akcją. Niedawo przeczytałem kolejną
opowieść z cyklu Dziennik cwaniaczka pod tytułem
Szczyt wszystkiego.
  Głównym bohaterem lektury jest trzynastoletni
chłopiec Greg Heffley, który chodzi do
amerykańskiego gimnazjum. Akcja powieści
rozgrywa się w różnych miejscach, głównie w
szkole i w domu. Młodzieniec przeżywa niebanalne
przygody, które wzbudzają  w czytelniku coraz to
większą motywację, by wraz z bohaterem móc
uczestniczyć w opisywanych przez narratora
wydarzeniach.
  Fabuła książki przedstawia zwłaszcza sytuacje z
życia codziennego głównego bohatera.
Doskonałym dopełnieniem treści utworu są liczne
opisy przeżyć wewnętrznych Grega, które
uatrakcyjniają proces czytelniczy.
  W lekturze występują postaci, które zarówno
wspierają Grega, jak i niestety też takie, które mu
nie ufają. Warto dodać, nasz bohater ma
wspaniałego kumpla, który zawsze wyciągnie do 
niego pomocną dłoń.
  W lekturze raczej dominują wątki o charakterze
humorystycznym, co sprawia, że odbiorca Szczytu
wszystkiego doskonale bawi się wraz z innymi
bohaterami lektury.
  Moje wrażenine po przeczytaniu książki jest
pozytywne.  Utwór  się czyta bardzo szybko, bo
fabuła jest mocno wciągającą.  Z przyjemnością
czekam na kolejną cześć przygód Grega Heffley'a.
  Wojciech Kocot, uczeń VI b

fot. K.K.
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AKTYWNY WYPOCZYNEK
JESIENIĄ

RUINY ZAMKU HENRYKA W MARCZYCACH

       Zamek Henryka położony jest na wzgórzu Grodna, z którego
roztacza się przepiękny widok na karkonoskie góry i lasy. Budowla
miała być zarazem punktem obserwacyjnym  i  stanicą myśliwską.
Była ona również częścią parku krajobrazowego, znajdującego się
przy Pałacu w Staniszowie. Wszystkie te dobra należały do rodziny
księcia von Reuss aż do 1945 roku. Obecnie obiekty znajdują się 
w rękach prywatnych.
  Zamek wyglądem doskonale wpasowywał się w panujący w tym
czasie  nurt romantyczny, który opanował Europę. Na wieżę
prowadziło siedemdziesiąt siedem schodów, obok których
wybudowano według niektórych źródeł salę rycerska, bądź też dwie
izby myśliwskie. Sama budowla od początku istnienia przyciągała
tłumy turystów przez wzgląd na swoje położenie oraz mury okolone
zieleniącym się bluszczem podczas wiosny albo przykryte bielutkim
puchem w zimie. Jak głosi legenda, największą zmorą księcia był
hrabia Schaffgotsch - m. in. właściciel Zamku Chojnik. Obydwaj pałali
do siebie nienawiścią, jednak jak to bywa 
w takich historiach… ich dzieci się uwielbiały. Jak głosi legenda,
kiedy nakryli je na potajemnym spotkaniu, zamknęli zakochaną parę
w swoich posiadłościach. Mimo to ukochani nie odpuścili i
spróbowali zrobić tunele, tak aby złączyły się w połowie drogi.
Kierowani intuicją, połączyli wreszcie swoje podkopy, skąd zabrał ich
duch Karkonoszy.

Antoni  Dzida, kl. VI b
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