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Dnia 7 lutego 2018 roku w ramach lekcji języka polskiego
udaliśmy się na spotkanie do Biblioteki Miejskiej im.
A.Dobrowolskiego w Dębnie. Gościem tego spotkania był
profesor Stanisław Sławomir Nicieja- historyk, biografista,
eseista, długoletni rektor Uniwersytetu Opolskiego, senator
RP V kadencji.
Profesor Nicieja jest wybitnym znawcą dziejów Kresów
Wschodnich, czego dowodem jest między innymi 10 -
tomowa ,,Kresowa Atlantyda”. Autor opowiadał o
zaskakującej historii naszego kraju, zaczynając od 1612
roku, kiedy Polacy opanowali Kreml w wyniku działań wojny
polsko-rosyjskiej  1609-1618 przez powstańców ludowych.
Jednak już 7 listopada Polacy zostali wygnani. Obywatele 
nie poddawali  się i walczyli o odzyskanie niepodległości,
zaczynając od pierwszego rozbioru w 1772 roku. Hetmani
byli  niezadowoleni z reform, więc zawiązali Konfederację
Targowicką w 1792 roku, prosząc Carycę Katarzynę o
pomoc. Doszło do wojny, która kończy się klęską Polski i
drugim rozbiorem w 1793 r. Bitwy, które wydarzyły się przed
ostatnim rozbiorem, to 04.04.1794 - pod Racławicami, w
której zwycięstwo  odnieśli nasi obywatele. Jednak druga
wydarzyła się 10.10.1794 r pod Maciejowicami i zakończyła
się klęską. Wiosna Ludów była falą wielkich rewolucji i
powstań, do których doszło w 1848 roku. Wybuchła ona na
terenie Galicji i Wielkopolski.

Wystąpienie Polaków kończy się klęską.  Jedyną korzyścią
było zniesienie pańszczyzny w zaborze austriackim. Jak
mówił profesor, podczas obrony Lwowa Ukraińcy
wyprzedzili  na wschód Polaków.
Po ogłoszeniu przez Ukraińców, że  to stolica polska,
młodzież ogłasza ,,Bunt Młodzieży”. Broniąc terenu, ginie
ok. 3,5 tys.  ludzi.
Na zakończenie każdy z uczestników miał za zadanie
dowiedzieć się, skąd pochodzą jego przodkowie.
Prelekcja bardzo mi się podobała. Pozwoliła mi poszerzyć 
wiedzę o historii naszego kraju. Mam nadzieję, że takie
wydarzenia już się nie powtórzą. Sposób, w jaki opowiadał
pan Stanisław Nicieja,  zachęcił mnie do przeczytania jego
książek.
                                                                         Julia Muta
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NIETYPOWA LEKCJA HISTORII, CZYLI SPOTKANIE Z PROFESOREM
STANISŁAWEM NICIEJĄ
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MIŁOŚĆ CI WSZYSTKO WYBACZY- PODRÓŻ W CZAS
DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU  NASZA TWÓRCZOŚĆ

22 lutego 2018  roku  o godzinie 17:00 w Bibliotece
Publicznej im. A. Dobrowolskiego w Dębnie odbył
się wieczór w stylu ,,Art Deco”, z piosenkami
między innymi Hanki Ordonówny i Eugeniusza
Bodo w wykonaniu uczniów  Szkoły Podstawowej
nr 1 w Dębnie. Temat przewodni tego spotkania
brzmiał: ,,Miłość ci wszystko wybaczy”.
Konferansjerami byli Martyna oraz Bartek, którzy
w bardzo dostojny sposób zaprosili na
nostalgiczną podróż w czasie, do dwudziestolecia
międzywojennego, świata poezji i kunsztu słowa
oraz ciepłych i elektryzujących dźwięków, a także
niezapomnianych melodii, które na stałe zapisały
się w historii muzyki. Jednak przede wszystkim
był to czas spotkania z sylwetkami artystów,
którzy na zawsze odmienili przedwojenną  scenę
w Polsce.  W okresie dwudziestolecia
międzywojennego w sferze mody, podobnie jak w
malarstwie, architekturze czy wzornictwie,
widoczne stały się inspiracje nurtem art deco. 

Styl ten wniósł do projektowania nowoczesną
klasykę, odnowił upodobanie do pewnego
porządku elementów i geometryzacji  form, stał
się synonimem wyrafinowanej elegancji. Na
początku odśpiewana była piosenka ,,Miłość ci
wszystko wybaczy”. Ta miłosna pieśń liryczna
powstała w 1933 roku i została napisana na
specjalne potrzeby filmu ,,Szpieg w masce”,
cieszącego się rekordową frekwencją w kinach.
Zaśpiewała go w nim Hanka Ordonówna i od tego
czasu piosenka stała się jej wizytówką. Muzykę
skomponował Henryk Warszawski, a słowa
napisał Julian Tuwim. Następnie wysłuchaliśmy
wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera ,,A kiedy
będziesz moją żoną”. Kiedy przyszedł czas na
największego amatora dwudziestolecia
międzywojennego- Eugeniusza Bodo,
zachwycaliśmy się piosenką ,,Umówiłem się z nią
na dziewiątą”. Kto chce być kochanym, nie może
być ponurym...str.3

Dzień Bezpiecznego Internetu zorganizowany w
Szkole Podstawowej nr 2 im. A. Fiedlera w Dębnie
miał  na celu inicjowanie i propagowanie działań
na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży
do zasobów internetowych, zaznajomienie
rodziców, nauczycieli i wychowawców z
problematyką bezpieczeństwa online oraz
promocję pozytywnego wykorzystywania
internetu. Ideą DBI  było  podkreślanie siły
współdziałania w dbaniu o cyfrowe
bezpieczeństwo.
Nasze działania zostały potwierdzone
zaświadczeniami: dla organizatora i szkoły, w
której odbyła się akcja.
Bezpieczne i mądre korzystanie z sieci powinno
być dla nas celem nadrzędnym. Internet to
narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie
wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne
relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.

                                         Wioletta Rafałowicz
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                            Inność

  Co to za choroba

  bać się inności?

  Chcesz dążyć do sławy,

  lecz tylko w samotności,

  chcesz być bohaterem,

  więc jak masz to zrobić,

  skoro nawet inność

  Tobie nie wychodzi.

                             Jula  Rosołowska
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MIŁOŚĆ CI WSZYSTKO WYBACZY- PODRÓŻ W CZAS
DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO

KRYTYKUJĘ, BO LUBIĘ- SZKOLNY KONKURS NA RECENZJĘ

(...)Najpiękniej wyraziła tę myśl Maria
Pawlikowska-Jasnorzewska w wierszu: ,,Kto
chce bym go kochała”. W następnej kolejności
przyszedł czas na przedstawienie  teatralne pt.
,,Królewna Śnieżka” w wykonaniu grupy teatralnej.
W dwudziestoleciu wojennym takie wartości jak:
wierność, uczciwość, stałość były niezwykle
istotnymi. Kto kochał- kochał naprawdę, tęsknił
mocno, spoglądał czule i wspominał w wierszach i
piosenkach.Tak właśnie kiedyś kochano,
wierzono, że warto żyć dla miłości. ,,Już nie
zapomnisz mnie”- to przykład niezwykle
romantycznej piosenki z roku 1938 roku z filmu
,,Zapomniana melodia”. Słowa napisał Ludwik
Starski, a muzykę skomponował Henryk
Warszawski, natomiast wykonała ją Kaja.
Wkrótce przyszedł czas na prześliczną piosenkę
pt. ,,Odrobina szczęścia w miłości”. Utwór ten
zaśpiewała słynna Tola Mankiewiczówna w
komedii z 1934 roku pt. ,,Co mój mąż robi w
nocy”. Na zakończenie  uczniowie zaprosili
wszystkich uczestników do zaśpiewania
przewodniej piosenki pt. ,,Miłość ci wszystko
wybaczy”. Spotkanie bardzo mi się podobało. 

                                                Julia Krawczuk
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Uwaga uczniowie klas 4 oraz 2 i 3  
gimnazjum!
Szkolny Klub Miłośników Książek zaprasza do
udziału w konkursie na recenzję książki, płyty
muzycznej, gry planszowej lub komputerowej,
filmu, spektaklu teatralnego, wydarzenia
lokalnego itp. 
Regulamin:
1. Recenzja musi być oryginalnym dziełem
własnym (Nie dopuszcza się plagiatów,
cytatów, kopiowanych fragmentów cudzych
prac itp.).
2. Praca widoczna jest dla wszystkich-
zamieszczamy ją na portalu YoungFace.tv do
25 marca 2018r. (Podczas rejestracji na portalu
dopisujemy się do zespołu  Szkoły
Podstawowej nr 2 im. A. Fiedlera w Dębnie).

3. Do tekstu dołączamy minimum jedno
zdjęcie, pamiętając o przestrzeganiu praw
autorskich. 
4. Powołana komisja konkursowa przyzna
nagrody książkowe autorom najciekawszych
publikacji. 
5. Zostanie też przyznana nagroda
publiczności dla recenzji, która uzyska jak
największą liczbę polubień w internecie.
6. Wszystkie prace zostaną zarchiwizowane na
wspólnej tablicy przez organizatora. 
7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 10 kwietnia
2018r., a wyniki zostaną opublikowane na
szkolnej stronie internetowej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY. 
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TYDZIEŃ  JĘZYKA 
POLSKIEGO

Aby dowiedzieć się czegoś ciekawego i
szczegółowego na temat dawniejszego życia i
zwyczajów, przeprowadzam wywiad z moją
babcią.
Jacy byli ludzie w tamtych czasach ?
Byli zupełnie inni niż teraz. Wszyscy według
siebie byli równi i nie zwracali uwagi na wygląd lub
majątek.
Co noszono w tamtych czasach ?
Kupowano płaszcze dla dzieci o kilka rozmiarów
za duże po to, by służyły przez kilka lat.
Dziewczynki bez wyjątku nosiły spódnice, grube
rajstopy, chusty kocowe i walonki, ale tylko w
zimę. A w okresie letnim ubierano tylko sukienki i
biegało się na boso, nie było klapek ani sandałów.
Jak wyglądała szkoła w tamtych latach ?
Większość dzieci miała  nawet po 5 km od
szkoły. Aby dojść na lekcje na czas,  chodziło się
na skróty przez pola, torfowiska i różne ścieżki. W
klasach było po 30 osób, a w całej szkole ok.
1000. 

Każdy miał swój kałamarz. Nie było prądu, więc
były lampy naftowe. Kiedy skończyło się lekcje,
szło się do pracy na polu i wieczorami odrabiało
się lekcje.
Opowiesz mi jaka była pogoda w poszczególnych
porach roku ?
W zimie dochodziło czasem do -40 stopni, a
śniegu było aż do pasa. Uczniowie nie musieli
wtedy chodzić do szkoły. Latem było zupełnie
odwrotnie, upały nie ustępowały.
Wspominasz jakąś zabawną historię z młodości? 
Tak, pamiętam jak przyjechałam do pracy w
"Nafcie" i po raz pierwszy zobaczyłam samolot na
niebie. Przestraszyłam się i położyłam na ziemi,
modląc się do Boga. Myślałam, że to wojna. Inni
się ze mnie śmiali. Tamte czasy były naprawdę
interesujące.
Pomimo tych niesprzyjających warunków, była
prawda i ogromny szacunek do siebie nawzajem.

                                                   Amelia Bajda

”Jumanji: Przygoda w dżungli” to film, który po raz
pierwszy ukazał się na ekranach kinowych
29.12.2017r. Do powstania projekcji przyczynił się
reżyser – Jake Kasdan, reżyser dubbngu PL –
Elżbieta Kopocińska – Bednarek, scenarzysta –
Scott Rosenberg i Chris McKenna. Film jest z
gatunku fantasy i przygodowy. W roli postaci
wystąpili: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack
Black, Karen Gillan.
Historia opowiada o czwórce znajomych, którzy
niezbyt za sobą przepadają. W trakcie kary w
szkole za nieodpowiednie zachowanie, podczas
której muszą posprzątać piwnicę, nastolatkowie
odnajdują starą grę. Po wybraniu postaci, którą
będą grać, konsola wciąga ich do świata Jumnji,
dżungli pełnej tajemnic i niebezpieczeństw. Każda
osoba zostaje wcielona w wybranego wcześniej
bohatera, przez co sprawy się dość zabawnie
komplikują, ponieważ dziewczyna wybrała postać
mężczyzny. Głównym celem bohaterów jest
odniesienie klejnotu do posągu jaguara, który
podtrzymuje życie i spokój w Jumanji.

Na swojej drodze czworo znajomych spotyka
osoby, które są niezbędne do tego, aby przejść
rozgrywkę do końca i wrócić do normalnego
świata. W trakcie przygody nauczą się pokory i
współpracy. Bardzo ważną rolę podczas
oglądania odgrywa  dobrze sporządzona muzyka,
skomponowana przez Henryego Jackmana, którą
możemy usłyszeć w trakcie wyświetlania filmu.
Dodaje ona historii, dynamiki i napięcia.
Oczywiście, najważniejszym elementem projekcji
jest grafika. Sądzę, że wspaniale spisali się w tej
dziedzinie scenografowie: Owen Paterson, Steve
Cooper, Ronald R. Reiss oraz Hugo Santiago, a w
roli kostiumografa Laura Jean Shannon. Bardzo
podobały mi się stroje bohaterów oraz klimat
dżungli, w której się znajdowali.  Uważam, że film
jest warty obejrzenia, ponieważ można z niego
także wyciągnąć naukę, że wszyscy powinniśmy
się wzajemnie szanować i umieć współpracować
z innymi, bo nigdy nie wiadomo, co się zdarzy.
Serdecznie polecam!
                                           Klaudia Słomińska

Adres: Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Arkadego Fiedlera w Dębnie
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INNE, DAWNE CZASY
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