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"POLSKA STAJENKA" -
PRZEDSTAWIENIE KOŁA

TEATRALNEGO "WACHLARZ"
DLA SENIORÓW Z ŁĄCZEK

KUCHARSKICH

GWÓŹDŹ
NUMERU

Burmistrz Ropczyc pogratulował aktorom występu

20 stycznia br. aktorzy Szkolnego Koła Teatralnego 
„Wachlarz” zaprezentowali część artystyczną z okazji
Dnia Seniora. Uroczystość odbyła się w remizie OSP
w Łączkach Kucharskich. Uczniowie, przygotowani
przez prowadzącą koło p. Lidię Nykiel oraz p. Monikę
Skibę, wystąpili przed Seniorami z Łączek
Kucharskich i okolic na zaproszenie Koła Gospodyń
Wiejskich , które było organizatorem imprezy.  

Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Ropczyc
Bolesław Bujak, proboszcz parafii Marian Baran,
ksiądz katecheta Bogusław Grzywacz, dyrektor naszej
szkoły Grzegorz Laska, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Niedźwiadzie Wioletta Czemarnik, Radny Rady
Miejskiej Edward Marć, sołtys wsi Lesław Reguła,
przewodniczący Rady Seniorów Florian Żuczek,
wiceprzewodniczący Wiesław Strączek,
przewodnicząca Klubu Seniora Elżbieta Rogala,
prezes OSP Robert Zapał, 

prezes LKS Łopuchowa Mariusz Wiktor, dyrektor
Domu Kultury w Niedźwiadzie Sylwia Ruszel p. Teresa
Zegar, członkowie Klubu Seniora, członkowie Rady
Sołeckiej, ropczycka telewizja.

Spektakl pt. „Polska stajenka” bardzo się wszystkim
Babciom i Dziadkom oraz zaproszonym gościom
podobał.  Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak zwrócił
uwagę zebranym na piękne przesłanie jasełek –
miłości, pojednania, siły, która tkwi w polskich
rodzinach, a przede wszystkim poszanowania osób
starszych.  „Polska stajenka” to przedstawienie
odwołujące się faktycznie do polskiej tradycji
świętowania Bożego Narodzenia. Ukazuje
najważniejsze dni adwentu; Wigilię i I dzień Świąt,
przedświąteczny pośpiech w zwyczajnej polskiej
rodzinie, sceny biblijne i adorację nowonarodzonego
Jesusa. W centrum uwagi pozostają jednak dwie
postaci – Babcia i Dziadziuś.
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Pamiątkowe zdjęcie z KGW Łączki Kuch.

Życzenia dla dyrektora szkoły

Seniorzy oraz zaproszeni goście

Wszyscy Seniorzy zostali po występie obdarowani
pysznymi piernikami, które własnoręcznie upiekły dla
nich dzieci.  Brawa należą się wszystkim aktorom,
którzy w pięknej scenografii odegrali swe role najlepiej,
jak potrafili. Podziękowania – Babciom i Dziadkom,
którzy tak licznie przybyli, by obejrzeć swe wnuki,
porozmawiać, potańczyć  i skosztować wspaniałych
potraw przygotowanych przez KGW.

                             Lidia Nykiel - opiekun koła

Członkowie Koła Teatralnego składają
serdeczne podziękowania Kołu Gospodyń
Wiejskich  za zaproszenie, ciepłe przyjęcie

oraz poczęstunek, przedstawicielom
organizacji wiejskich za pyszne słodycze .

Dyrekcji szkoły oraz nauczycielom za
opiekę i przygotowanie występu.

Obsada widowiska:

Babcia – Sylwia Góral
Dzidziuś – Dawid Król
Mama – Julia Kędzior
Tato – Michał Zegar
Wiktor – Kuba Kaznecki
Oliwia – Dominika Nykiel
Lena – Ola Wójcik
Zosia – Marlena Malska
Maria – Kamila Dziedzic
Józef – Dominik Kliś
Anioł Gabriel – Ola Karaś
Elżbieta- Kamila Plezia
Pastuszkowie:  Kuba Plezia, Karol Bochenek, Kacper
Prokopowicz
Solistki: Ola Karaś, Natalia Kramarz
Chór anielski: Iza Bereś, Liliana Plezia, Patrycja
Prokopowicz, Natalia Więcek, Dominika Wiktor, Magda
Marciniec, Emilia Zakrzewska, Martyna Książek,
Natalia Gródecka, Karolina Książek, Kasia Bereś,
Oliwia Kędzior, Patrycja Adamczyk, Gabrysia
Pawłowska, Natalia Więcek

Przygotowanie: Lidia Nykiel, Monika Skiba

Pomoc techniczna: Zenon Stasiowski, Krzysztof
Nykiel, Michał Zegar, Dominik Kliś, Kuba Kaznecki,
Wojtek Bereś

LN

LN

LN



www.nowiny24.plNowiny | Numer 35 02/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSZK@LNE ECH@

OKIEM
SZKOLNEGO
REPORTERA

II miejsce dla Maksymiliana Trałki
w Międzyszkolnym Konkursie

Świątecznej Piosenki
Anglojęzycznej 

„White Christmas”

Na zakończenie uczniowie Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej przedstawili nowatorską wersję jasełek.
Występ, zwłaszcza jego humorystyczne epizody zostały docenione przez publiczność i nagrodzone brawami.

Uczestniczy konkursu mogli sprawdzić swoje umiejętności językowe i wokalne, zintegrować się z uczniami
innych szkół.

                                                                                      Paulina Pawłowska

Maks podczas występu

20 grudnia w Centrum Kultury w Niedźwiadzie odbył
się Międzyszkolny Konkurs Świątecznej Piosenki
Anglojęzycznej„White Christmas” zorganizowany
przez Szkołę Podstawową w Niedźwiadzie Górnej.
Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach
wiekowych wykonawców:  uczniowie klas IV-VI szkoły
podstawowej oraz uczniowie klas VII szkoły
podstawowej, klas II i III gimnazjum. Naszą szkołę
reprezentował Maksymilian Trałka, uczeń V klasy
szkoły podstawowej oraz Natalia Kramarz, uczennica
II klasy gimnazjum. Maksymilian wykonał utwór "Santa
Claus is coming to town", który połączył ze
stepowaniem i oryginalnym strojem. Całość wypadła
bardzo dobrze i jury nagrodziło występ Maksymiliana II
miejscem. Natomiast Natalia przystąpiła do konkursu z
bardzo znanym i lubianym utworem „Christmas time”.
Pomimo, że uczennica nie została wyróżniona, jej
występ był bardzo udany. Do konkursu uczniów
przygotowała p. Paulina Pawłowska.

Na widowni zasiedli dyrektorzy szkół m.in. pan
Grzegorz Laska, nauczyciele, rodzice, koledzy i
koleżanki uczestników konkursu. Wszyscy
wykonawcy byli znakomicie przygotowani.
Występy organizatorzy przeplatali z przygotowanymi
dla obecnych uczniów szkół quizami z drobnymi
upominkami. Celem konkursów była popularyzacja
wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz ich tradycjach. 
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Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole

Uczniowie kl. 0- III SP

Babcie i Dziadkowie

Klasa III

W środę, 24 stycznia 2018 roku na
uroczystość z okazji Dnia Babci i
Dziadzia do Szkoły Podstawowej w
Łączkach Kucharskich bardzo
licznie przybyli dziadkowie uczniów
oddziału zerowego i klas
młodszych. Spotkanie przebiegło w
miłej i radosnej atmosferze. Pod
kierunkiem pani Bogumiły Rusin,
Stanisławy Świniuch i Marty
Mytych dzieci prezentowały swoje
umiejętności aktorskie, wokalne i
taneczne. 

Dużym uznaniem babć i dziadków
cieszyły się humorystyczne
skecze. W baśniowej scenerii z
ogromnym zainteresowaniem
zaproszeni goście  obejrzeli piękną
bajkę o groźnym smoku. 

Dopełnieniem całego występu
artystycznego były przepiękne
układy taneczne prezentowane
przez wnuków. 

Na zakończenie wszyscy
odśpiewali słynne „Sto lat”…
Występ bardzo wszystkich
zachwycił. W podziękowaniu dzieci
otrzymały gromkie brawa i owacje
na stojąco.

Po przedstawieniu wnuki wręczyły
własnoręcznie przygotowane
prezenty i uczestniczyły w
 poczęstunku przygotowanym
przez rodziców.   

               Bogumiła Rusin

BR
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   Występ koła 
  teatralnego dla 
     Seniorów 
    z Okonina

Pamiątkowe zdjęcie:)

. .

.

. .

4 lutego br. aktorzy Koła
Teatralnego „Wachlarz” wystąpili
dla seniorów i mieszkańców
Okonina.  W remizie OSP
zaprezentowali program
artystyczny pt. „Polska stajenka” .
Do występu zostali zaproszeni
przez sołtysa wsi pana Wiesława
Kipę, przewodniczącą Rady
Rodziców  Magdalenę Plezię oraz
rodziców działających w KGW i
OSP. W uroczystości wzięli udział
zaproszeni goście – burmistrz
Ropczyc , radny Rady Miejskiej,
księża parafii w Ropczycach –
Chechłach. Rodzice zadbali o
poczęstunek dla zebranych
seniorów , gości oraz dzieci. Dla
uczniów zorganizowali dyskotekę.  

Przedstawienie wszystkim
zebranym bardzo się podobało. 
Przemawiający goście zwrócili
uwagę na przesłanie jasełek oraz
duchowy i rodzinny jego przekaz. 
Wszyscy występujący otrzymali
cukierki, zaś panie, które występ
przygotowały – piękne kwiaty.  

Spotkanie przebiegało w miłej i
rodzinnej atmosferze, pozwoliło na
spotkanie przedstawicieli różnych
organizacji działających w
Okoninie, osób dorosłych, dzieci, a
zwłaszcza babć i dziadków. 

                       Lidia Nykiel
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Dzień 22 grudnia 2017 roku był szczególnym dniem w
naszej szkole. Każda z klas zorganizowała własna
wigilię, a po niej odbył się przegląd kolęd i pastorałek.
Udział wzięli wszyscy uczniowie. Od oddziału
przedszkolnego przez uczniów szkoły podstawowej,
aż po III gimnazjum. Każda z klas zaśpiewała kolędę
lub pastorałkę, a dodatkowo uczennice klasy II
gimnazjum wykonały świąteczny układ taneczny. Po
wszystkich występach cała społeczność szkolna
zaśpiewała wspólnie kolędę „Bóg się rodzi”. Wszystkie
występy stały na bardzo dobrym poziomie, które były
nagradzane gromkimi brawami.
                                                       Julian Paryś

Przedszkolaki

Międzyklasowy przegląd kolęd i pastorałek 

pt. "Zaśpiewajmy kolędę"

26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w
szkole

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła aktywny udział w
XXVI  Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Celem tegorocznego  finału  było pozyskanie środków
na zakup urządzeń medycznych dla wyrównania
szans w leczeniu noworodków.
W dniach 10,11,12 stycznia 2018 r. wolontariuszki: 
Natalia Gródecka, Dominika Nykiel i Dominika Wiktor
przeprowadziły zbiórkę pieniędzy wśród uczniów
wszystkich klas, nauczycieli i pracowników naszej
szkoły.
Tegoroczna suma zebrana w szkole wyniosła 319,59
zł.
Dziękujemy wszystkim za udział w tej szlachetnej
akcji!
                   Paulina Pawłowska, Bartłomiej Grabski

Wolontariuszki na szkolnym finale

MS
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Wycieczka do Pijalni 

Czekolady w Korczynie
Kiermasz

bożonarodzeniowy

W dniu 19 grudnia uczniowie klasy II i III gimnazjum
wraz z opiekunami państwem Patrycją i Bartłomiejem
Wiktor byli na wycieczce w Pijalni Czekolady w
Korczynie. Wycieczkę zaczęliśmy od zwiedzania
Pijalni, która zbudowana jest w stylu starej fabryki.
Właściciel  pan Mirosław Pelczar – Mistrz Polski
Cukierników, opowiedział nam historię powstania i cały
proces obróbki czekolady. Najlepszą atrakcją dla
wszystkich uczestników było smakowanie wyrobów
czekoladowych, a także podziwianie różnorakich
figurek powstałych  z tej masy. Każdy z nas wykonał
własnoręcznie jakieś dzieło, które następnie ozdobił
według własnego pomysłu i zabrał na pamiątkę do
domu. Wszyscy spędziliśmy miło czas, a przy tej
okazji dowiedzieliśmy się, jak odróżnić prawdziwą
czekoladę od wyrobu czekoladopodobnego. Myślę, że
każdy z nas będzie miło wspominał nie pierwszą i
pewnie nie ostatnią wycieczkę, zorganizowaną przez
SKE "Eurodworek" pod opieką założycielki -  pani
Patrycji Wiktor. Wszyscy z niecierpliwością czekamy
na kolejny wyjazd.
                                                  Dominika Wiktor 

Wycieczka

Kiermasz

Dnia 21 grudnia minionego roku w naszej szkole odbył
się Kiermasz Bożonarodzeniowy zorganizowany prze
Szkolny Klub Europejski „Eurodworek” pod opieką pani
Patrycji Wiktor. Głównym celem zorganizowania
wydarzenia było zebranie pieniędzy dla dębickiego
Domu Dziecka „Hanka” oraz pokrycie kosztów
wycieczki do Pijalni Czekolady M. Pelczara w
Korczynie. Na kiermaszu sprzedawaliśmy różne
ozdoby świąteczne tj. własnoręcznie wykonane
bombki, stroiki, nie zabrakło również pierniczków i
innych słodkości. Uczniowie klasy II i III gimnazjum
chętnie włączyli się w przygotowanie i
przeprowadzenie kiermaszu. Należy wspomnieć o
ważnej roli rodziców: pani Elżbieta Trałka, pani Joanna
Baran oraz pani Edyta Kosiba czynnie włączyły się w
przygotowania. Jak co roku kiermasz cieszył się
ogromnym powodzeniem, zgromadził całą
społeczność szkolną: dyrekcję, nauczycieli,
pracowników szkoły, rodziców i uczniów. Za taki
czynny udział serdecznie dziękujemy i liczymy na
dalsze wsparcie w organizacji kolejnych kiermaszów.
                                           Gabriela Pawłowska

PW
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Film "Cudowny chłopak"
uczy szacunku i tolerancji

      26 finał WOŚP
       w Ropczycach        

 Wycieczka Koła Teatralnego do 
            kina  w Rzeszowie

Hala sportowa - finał WOŚP

Pieniążki dla dzieci od dzieci

22 stycznia br. młodzież działająca w kole teatralnym
oraz uczniowie starszych klas wybrali się do kina
Helios w Rzeszowie, by obejrzeć film pt. „Cudowny
chłopak”. Wycieczka została zorganizowana przez
panie: Lidię Nykiel i Monikę Skibę. Dodatkowo opiekę
nad uczniami sprawowała pani higienistka – Zofia Król.
„Cudowny chłopak”  to poruszająca historia Auggiego,
który urodził się z deformacją twarzy. Do 10 roku życia
uczył się w domu, na początku piątej klasy został
jednak uczniem szkoły publicznej. Bohater próbował
odnaleźć się w nowym środowisku: chciał, by
rówieśnicy zobaczyli w nim zwykłego chłopca, by
dostrzegli piękno, które kryje się nie w jego wyglądzie,
lecz w jego wnętrzu. Wkrótce przekonał się, że
czasami jeden przyjazny gest, jedno wyciągnięcie
pomocnej dłoni może wyzwolić pozytywną energię,
która drzemie w każdym człowieku. Film wszystkim
uczniom naszej szkoły bardzo się spodobał. Niejeden
uronił łzę podczas seansu, zaś po premierze wyraził
swoje zdanie na temat tolerancji, pomocy drugiej
osobie i poszanowania godności osobistej. Wycieczka
miała niewątpliwie wymiar dydaktyczny. Uczestnicy
mieli też wolny czas, by pospacerować po galerii,
posilić się i zrobić drobne zakupy. Wszyscy wrócili do
szkoły z uśmiechem na twarzy .      L. Nykiel

Kino Helios - Galeria

14 stycznia 2018 r. odbył się 26. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Ropczycach na
rzecz WOŚP kwestowało 70 wolontariuszy. W tym
roku zbierano na zakup urządzeń medycznych dla
wyrównania szans w leczeniu noworodków.
Organizatorem finału WOŚP na terenie gminy była
Komenda Hufca ZHP w Ropczycach i Centrum
Kultury. Patronat nad akcją objął Burmistrz Ropczyc
Bolesław Bujak. Wolontariuszkami z naszej szkoły
były harcerki: Natalia Gródecka- kl. II g., Dominika
Wiktor – kl. II g. i Dominika Nykiel – kl. VII SP. Opiekę
nad dziewczynami sprawował pedagog p. Bartłomiej
Grabski.

Podczas zbiórek i licytacji, udało się zebrać rekordową
sumę 52 tys. zł. Wszystkie pieniądze pochodzą z
kwesty, licytacji przedmiotów jak również ze stoisk w
hali widowiskowo-sportowej, które cieszyły się
wyjątkowym powodzeniem. 

                                                   Dominika Nykiel

.
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Pani Dorota

Kl. VII - Czy lubi Pani swoją pracę?

Dorota Zapał- Bardzo lubię.

Kl. VII – Gdyby miała Pani możliwość zmiany zawodu , to co by to
była za praca?

DZ: Nie zmieniłabym swojego zawodu, bo to, co robię, bardzo mi
odpowiada.

Kl. VII –Co Pani robiła, zanim Pani zaczęła pracę w naszej szkole?
DZ – Po liceum poszłam do pracy w banku, pracowałam jako starszy
referent, wysyłałam faxy i pocztę, przyjmowałam listy. Po trzech latach
przeniosłam się do Dębicy i pracowałam w księgowości, ale ten zawód mi
się nie podobał. Poprosiłam dyrektora, żeby przeniósł mnie na inne
stanowisko, byłam sekretarką dwa lata. Potem urodziła mi się córeczka,
więc musiałam zostać w domu. Po pewnym czasie otrzymałam z biura
pracy telefon, z ofertą pracy w szkolnej kuchni w Małej. Długo się
zastanawiałam, bo moja najmłodsza córka miała wtedy 5 lat. Nie
wiedziałam, co robić. Pomogły mi mama i siostra, które zgodziły się
pomóc w opiece nad dziećmi. W Małej pracowałam 5 lat, wraz z szefową
gotowałyśmy codziennie dla około 200 dzieci.

Kl. VII – W jaki sposób rozpoczęła pani pracę w naszej szkole?

DZ- W szkole w Małej dzieci zaczęło być coraz mniej, w związku z tym
zlikwidowano etat. Na szczęście w Łączkach wybudowano właśnie nową
halę i w ten sposób znalazłam się tutaj u was.

Kl. VII Gdzie Pani bardziej się przykłada do porządków : w domu , czy
w szkole?

DZ – Oczywiście w pracy. W domu są dzieci i mąż, którzy mi pomagają.

Kl. VII – Czego Pani nie lubi w swojej pracy?

DZ – Wszystko lubię w tej pracy. Lubię dzieci, nauczycieli, pan dyrektor
też jest w porządku. Jestem bardzo zadowolona ze swojej pracy.

Kl. VII – Jakie ma Pani zainteresowania?

DZ- Bardzo lubię muzykę , lubię tańczyć, uwielbiam codzienne zajęcia
typu: pranie, gotowanie, sprzątanie.

         "Zapraszam na herbatkę"
     Wywiad z panią Dorotą Zapał -  
    osobą, która dba o porządek 
                  w naszej szkole

Kl. VII - Czy dzieci często
przychodzą do Pani? Jeśli tak, to
w jakiej sprawie?
DZ - O tak, przychodzą , żeby im
herbatkę zrobić albo po prostu
porozmawiać.
KL. VII – Pani Dorotko,
doceniamy to , co Pani na co
dzień dla nas robi i  dziękujemy
za udzielenie nam interesującego
wywiadu.

DZ – Dziękuję również, było mi
bardzo miło, zapraszam na
herbatkę!

Wywiad przeprowadzili: Ola
Wójcik, Max Królikowski, Magda
Marciniec, Marlena Malska,
Michał Gorczyca kl. VII

LN
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       PISZEMY 
    O WAŻNYCH 
     SPRAWACH

"Wolni przez
sposób życia i
postępowania" -
esej Gabrysi na
temat wolności

W ostatnim czasie do moich
ulubionych zajęć należy czytanie
różnorodnych cytatów i sentencji.
Zazwyczaj wyszukuję te o
przyjaźni i miłości, jednak kilka dni
temu zainteresowałam się tematem
wolności. „ Zanurkowałam” w
świecie pisarzy, poetów, muzyków,
postaci historycznych i innych
wielkich ludzi. Cytat Antoniego
Kępińskiego-  „Dążenie do wolności
jest wielką siłą człowieka.”
pochłonął mnie doszczętnie!
Rozpoczęły się poszukiwania osób,
które mogłyby być kojarzone z nim.
Po wstępnych przemyśleniach nikt
nie przyszedł mi do głowy- 

niestety, byłam załamana. Siedząc wczoraj na sofie pod cieplutkim
kocykiem, popijając herbatę malinową zorientowałam się, że w szkole na
lekcjach języka polskiego bardzo często spotykamy się z motywem
wolności w lekturach, mimo że nie jest ona zawsze „wysunięta na
pierwszy plan”.
  Cofając się, przeniosłam się do II gimnazjum, kiedy to omawialiśmy
„Opium w rosole” Małgorzaty Musierowicz. Zapamiętałam tę lekturę jako
ciepłą i miłą. Z Na początku nie dostrzegałam ukrytej problematyki utworu,
jaką była samotność Kreski i jej dziadka, rodziny Borejko oraz braci
Ogorzałków. Przez cały czas trwania lektury zastanawiałam się gdzie
podziewają się rodzice Janiny i dlaczego jej dziadek nie pracuje już w
zawodzie. Akcja rozgrywała się w PRL-u, wtedy odbywały się masowe
aresztowania osób sprzeciwiających się komunistycznej władzy, przez to
główni bohaterowie oddzieleni zostali od reszty rodziny na nieokreślony
czas. Wszystkich tych faktów musiałam domyśleć się sama, co było dla
mnie nie lada wyzwaniem! Pomimo że o więźniach władzy nie było tam
prawie nic, są oni nieodłączną częścią utworu- cała moja uwaga skupiła
się w pewnym momencie na nich. Pamiętam, że kończąc czytanie książki
, byłam nie do końca nasycona wrażeniami, czułam, że to jeszcze nie
koniec, przecież nie wszystkie wątki zakończyły się. Dlaczego w dalszym
ciągu nie wiedziałam nic o aresztowanych? To pytanie nurtowało mnie
najbardziej. Cóż, do dziś nie znalazłam na nie odpowiedzi, ale wydaje mi
się, że niepewność została podtrzymana do końca, aby podkreślić ducha
walki rodaków za czasów Polski Ludowej, by pokazać, że mimo
zakończenia II wojny światowej walka partyzancka dalej trwała, może bez
użycia broni, zastąpiona została  słowami i buntem.
Tydzień temu skończyliśmy omawiać „Kamienie na szaniec” Aleksandra
Kamińskiego. Ach, co za piękna lektura! Z mądrymi przemyśleniami,
wspaniałą puentą, ogromem nauczek i wzorów do naśladowania.
Zaczynając ją czytać , nie spodziewałam się fajerwerków, myślałam, że
będzie nudna, smutna i nieciekawa. Przeliczyłam się! Od początku do
samego końca akcja toczyła się dynamicznie, zaczęłam kojarzyć fakty.
Aleksy Dawidowski mimo młodego wieku, marzeń i celów życiowych w
pełni oddał się wojnie. Uprzykrzał on życie hitlerowcom, nadawał Polskość
okupowanej Warszawie poprzez wieszanie flagi RP w miejscach
publicznych, wypisywał teksty podnoszące na duchu obywateli w
widocznych miejscach, malował znaki Polski Walczącej, współtworzył
Podziemie Warszawskie, w późniejszym czasie- kiedy  ruch oporu stawał
się coraz mocniejszy- zabijał Niemców. Zginął , dążąc do wolności- była
ona jego siłą, bohaterowie tej książki, potrafili „ pięknie żyć i pięknie
umierać” Pomyślałam- co ja zrobiłabym na ich miejscu? Wydaje mi się do
tej pory, że nie miałabym takiej zawziętości, ducha walki, uporu, dziwiło
mnie coraz bardziej dlaczego po prostu nie opuścił kraju, kiedy było to
jeszcze możliwe. W tamtym momencie zrozumiałam, że Alek idealnie
będzie mi  się kojarzyć się z cytatem Kępińskiego.
Ludzie bardzo często myślą, że wolność jest równoznaczna z brakiem
jakichkolwiek ram, że prawdziwe wyzwolenie niesie ze sobą życie bez
ogólnie przyjętych zasad. I tu popełniają bardzo duży błąd, bo anarchia nie
przynosi wolności, a destrukcję. Bardzo dobrym na to dowodem jest
groteskowy obraz rodziny tonącej w próżni i bezwładzie, którą 

Gabrysia - autorka eseju .
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zilustrował w „Tangu” Sławomir Mrożek. Jeżeli nie ma
już żadnych norm, z których można wybierać, ale i
przeciw którym się buntować, to jedynym wyjściem
jest przywrócenie zasad. Mrożek udowodnił, i to
powinni sobie uzmysłowić wszyscy, ci którzy są
zwolennikami wolności-anarchii, że ludzie
ludzie jako społeczeństwo muszą zamykać życie w
pewne ramy, bo inaczej nie przetrwaliby i najpewniej
wróciliby do czasów neandertalczyka. 
Jeżeli funkcjonuję jako część cywilizacji, która określa,
co jest dobre, a co złe, oczywiście w pewnej szerszej
perspektywie, to ja mam możliwość wyboru - po
pierwsze między dobrem, a złem, a po drugie miedzy
dobrem, a dobrem, na zasadzie najbardziej
odpowiednich dla mnie czynników. Zdecydowanie
przychylam się do teorii, że jeśli doszłoby do sytuacji,
że, nie wnikając tu w powody, można dosłownie
wszystko, to automatycznie przestaje mieć rację bytu
wybór, a wybór dopiero daje możliwość poczucia
wolności.
W „Biblii”pojawia się prawda, która wyraźnie mówi, że
Bóg dał ludziom wolną wolę, a  jej pierwszym
przejawem i dokonania wyboru, było zerwanie owocu z
jedynego zakazanego w Edenie drzewa. W tym
miejscu ci, którzy nie zgodzą się ze mną,
powiedzieliby pewnie, że oprócz wolnej woli zadziałał
tu czynnik zewnętrzny – wąż. Oczywiście podzielam
to zdanie. Cały ogród Boga 

symbolizuje dobro, życie w szczęściu i radości,
drzewo to zasady, których trzeba przestrzegać, żeby
to dobro mogło trwać, a wąż jest jest ucieleśnieniem
podszeptów, pokus, na które jesteśmy na co dzień
narażeni. Wiadomo, że życie pełne jest rozmaitych
bodźców, które silnie ukierunkowują nasze decyzje i
przez to wybieramy czasem źle, czasem dobrze, ale
to w żaden sposób, nie wpływa na wolę człowieka. Bez
względu na pokusy, które stawia przed nami życie i tak
to my ostatecznie dokonujemy wyboru.

 
Wracając do wieczoru, od którego rozpoczęłam moje
przemyślania na sofie, pod kocykiem, z herbatą
malinową, postanowiłam włączyć telewizor. Na TVP1
emitowano akurat „Czarny czwartek” w reżyserii
Antoniego Krauzego. Opowiadał on o życiu jednego ze
stoczniowców i jego rodziny- nie na tym chcę się
jednak skupić. W filmie ukazany został strajk
pracowników Stoczni Gdańskiej. Wielu z nich poniosło
śmierć- jednym z nich był Janek Wiśniewski. Oddano
mu hołd- strajkujący ponieśli jego ciało na drzwiach
m.in. przez ulicę Świętojańską. Scena została
uwieczniona w ekranizacji w bardzo dramatyczny
sposób. Dlaczego tamci ludzie musieli tak cierpieć?
Abyśmy mogli żyć w wolnym i niepodległym państwie.
Kiedy film się skończył przeszły mnie ciarki, chciało mi
się płakać. Przy napisach końcowych rozbrzmiewały
dźwięki „Ballady o Janku Wiśniewskim"

  „Nazywaj wolnymi nie tych, którzy są wolni za  
  sprawą losu, lecz tych, którzy są wolni przez 
   sposób życia i postępowania” - Antoni Wielki

 Na drzwiach ponieśli go Świętojańską,
  Naprzeciw glinom, naprzeciw tankom.
  Chłopcy stoczniowcy pomścijcie druha!
  Janek Wiśniewski padł.
  Jeden zraniony, drugi zabity,
  Krwi się zachciało słupskim bandytom.
  To partia strzela do robotników,
  Janek Wiśniewski padł.

Słowa piosenki Kazika są bardzo bezpośrednie,
napisane potocznym językiem. Myślę, że zarówno film
jak i piosenkę zapamiętam na zawsze, przedstawiają
ważne wydarzenia i ukazują to czego moje oczy nie
widziały na żywo.
Moim zdaniem wolność to nie tylko określnik tego, jak
żyjemy, to wartość bezcenna. Aby być wolnym nie
wystarczy żyć w wolnej Polsce, trzeba dać coś od
siebie, pokazać, że nam zależy. W końcu ci, którzy o
tę wolność walczyli, zdobyli ją sposobem trudnego i
okrutnego życia oraz szlachetnego postępowania.
Pozostaje mi tylko kierować się ich zachowaniem i
brać z nich przykład...
                                            Gabriela PawłowskaKadr z filmu "Czarny czwartek" .

http://m.in
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Witajcie kochani uczniowie w
kolejnym wydaniu gazetki.
Kolejnym, ale niekoniecznie
podobnym do poprzednich. No bo
przecież za nami już styczeń.
Nowy rok, nowi my, czy nie tak?
Przynajmniej tak się mówi. Wiemy
doskonale, jak to wygląda w
praktyce ;D Nie zdążyliście za
dużo narozrabiać. To w sumie dość
zrozumiałe. Ledwo wróciliśmy, a tu
już koniec semestru i długo
wyczekiwane ferie ;33 
Klasa 4 w ogóle nas trochę
zaskoczyła. Jakoś cicho, jakoś
spokojnie. 

No weźcie, nowy rok trzeba zacząć z przytupem. Chyba można
powiedzieć, że trochę się zawiedliśmy. Jednak nie bierzcie tego za bardzo
do siebie, bo obawiamy się, że wtedy pani Anetka nas znajdzie ;D
wolelibyśmy tego uniknąć ;D
 Klasa 5 zacieśniła swoje więzy z rok starszymi. Głównie w oczy rzuca
się płeć piękna;> Nowe przyjaźnie? Na zabawie choinkowej wszystkie
chyba bawiły się dobrze, a równocześnie zachowywały swoim wyglądem.
Integracje międzyklasowe jak najbardziej na tak ;D 

Za to w 7 chłopcy w ogóle jacyś niechętni do zabawy. Kiedy jak nie teraz?
;O piękni, młodzi, a chęci do tańca minimalne. Może poproście ładnie
koleżanki z klasy o lekcje po szkole? :DTak przy okazji całkiem niezły
sposób na podryw.
 Co do 2 gimnazjum, ostatnio bardzo chętnie biorą udział w przeróżnych
inicjatywach. Najpierw WOŚP, a potem liczny udział w przedstawieniu
'Polska Stajenka', w którym mieliście okazję się popisać ;D 
3 również brała udział, ale dla nich nie to powinno być teraz najważniejsze.
Przecież egzaminy za rogiem, a z tego co nam wiadomo z wiedzą nie
najlepiej. Jeszcze jest szansa, wiec próbujcie ;D 
To tyle w styczniu, do zobaczenia w kolejnych miesiącach nowego
roku;***

.
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 SZKOLNA KRZYŻÓWKA Z HASŁEM
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