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Dzień Papieski 2018
Promieniowanie Ojcostwa

Grupa Projektowa (G.P.) W ramach realizacji projektu
„Historia zatrzymana  w kadrze” zaprosiliśmy Panią
Marię Szarotę – 86-letnią mieszkankę naszej
miejscowości, która zechciała podzielić się z nami
historią swojej młodości.
Maria Szarota (M.S.) Dziękuję za zaproszenie.
G.P. Jakie wyglądało Pani dzieciństwo?
M.S.: Wychowywałam się w powiecie nowosądeckim we
wsi Jasienna. Miałam dwoje rodzeństwa. Podczas wojny
życie było bardzo trudne. Mój tata był zabierany do okopu,
który znajdował się 15 km od naszej wioski. Ukrywaliśmy
się w domach przed Niemcami. Nie wolno było świecić w
nocy, a okna musiały być zastawione koszami, żeby
Niemcy nic nie widzieli, bo podejrzewali, że tam zbierają się
partyzanci, aby planować na nich atak. 

„Przekazujcie dalej pamięć o swojej
„małej ojczyźnie”” - Wywiad z Panią

Marią Szarotą
cz. I

18 października 2018 roku w Niepublicznym Zespole
Szkolno-Przedszkolnym we Wróblowicach odbył się
uroczysty apel upamiętniający Świętego Jana Pawła II w
ramach Dnia Papieskiego. Ojciec Święty Jan Paweł II
emanował świętością, czyli pięknem swojego
człowieczeństwa, bogactwem osobowości, dobrocią,
mądrością i miłością. Z nauczania papieskiego, zarówno
przedszkolaki, jak i wszystkie klasy z naszej szkoły
wybrali przesłania naszego wielkiego Świętego
skierowane do każdego człowieka i przedstawili je na
różne sposoby: wierszem, piosenką i tańcem. Dzięki takim
spotkaniom nasz rodak Święty Jan Paweł II i jego nauka
ciągle żyje w naszej pamięci. Apel spotkał się z bardzo
dobrym przyjęciem i dostarczył wiele wzruszeń każdemu
uczestnikowi.

Nasz wzór AŁ
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Wybory władz SU

4 października 2018 roku odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego.
Startowały w nich cztery kandydatki: Martyna Biedroń (kl. V),
Magdalena Sakłak (kl. V), Oliwia Ulanecka (kl.V) i Martyna Paciorek
(klasa VI).
Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą i prezentacją
kandydatów, podczas której przedstawili oni swoje propozycje. Każdy z
kandydatów oferował nam m.in.: więcej dyskotek, aktywne formy
spędzania przerw, konkursy, prowadzenie gazetki i szczęśliwy
numerek. 
Tuż przed głosowaniem opiekun Samorządu Uczniowskiego wyjaśnił
wszystkim, na czym polegają demokratyczne wybory i zgodnie z ich
zasadami przeprowadzono głosowanie, a zasady te to:
* zasada powszechności – oznaczająca, że każdy ma prawo wziąć
udział w wyborach,
* zasada równości – oznaczająca, że każdy oddany głos jest tak samo
ważny i równy głosowi innego wyborcy, 
* zasada tajności - mówi o tym, że obywatele powinni mieć odpowiednie
warunki do tego, aby mogli anonimowo oddawać głosy podczas
wyborów i aby nikt nie mógł rozpoznać głosu konkretnego wyborcy,
* zasada bezpośredniości głosowania - oznacza, że wyborca
bezpośrednio oddaje swój głos na wybranego przez siebie kandydata,
nie ma więc żadnych ogniw pośrednich.
W dniu wyborów klasa VI zamieniła się w prawdziwą komisję wyborczą
z urną na głosy i  miejscami wyznaczonymi do głosowania. Uczniowie
każdej z klas otrzymali karty i oddawali swoje głosy. W tym roku
szkolnym zwyciężczyni zdecydowani pokonała swoje konkurentki.
Przewodniczącą na kolejny rok szkolny została Martyna Paciorek (49
głosów), zastępcą Martyna Biedroń (9 głosów), sekretarzem Oliwia
Ulanecka (7 głosów), zaś skarbnikiem Magdalena Sakłak (6 głosów).
Życzymy nowemu zarządowi realizacji zamierzeń i wielu owoców
pracy.                                           Aleksandra Cudek       

Fotorelacja

G.P. Jakie były dawniej warunki do życia?
M.S. W sklepach nie było w ogóle żywności
oprócz środków czystości. Chleb piekło się
własnoręcznie w domowych piecach, a mięso
było z własnej hodowli. Mięso oczywiście
trzeba było chować, żeby Niemcy się o tym
nie dowiedzieli. Teraz może się zdziwicie, ale
za to groziła kara śmierci. Okupanci zabierali
z domów zwierzęta hodowlane i tym się
żywili. Zostawiali tylko jedną krowę i jednego
konia.

G.P. Jako uczniowie jesteśmy ciekawi, jak
wyglądała nauka za czasów Pani młodości?
M.S. Była książka, którą nazywaliśmy
„Elementarz” i podręcznik do matematyki.
Była tabliczka zamiast zeszytów. Czytaliście
„Anię z Zielonego Wzgórza” to możecie sobie
to wyobrazić. Pisało się rysikiem. Jak się
skończyło miejsce na tabliczce, to się
zmazywało  i pisało od nowa. Miałam dobre
stopnie. Liczyć uczyłam się na liczydle. Był
tylko jeden nauczyciel od wszystkich
przedmiotów.

G.P. Wróćmy do tych smutnych lat Pani
młodości. Czego Pani najbardziej się
obawiała podczas wojny?
M.S. Najbardziej się bałam o moich rodziców,
a w szczególności o tatę, ponieważ bez taty
nie byłoby żadnego życia, ponieważ chodził
po kryjomu  do dworu, gdzie pracował
zarabiając na chleb dla całej naszej rodziny.
Bez niego zostalibyśmy sami.

„Przekazujcie dalej pamięć o swojej „małej
ojczyźnie”” - Wywiad z Panią Marią Szarotą

cz.II
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Dzień Edukacji Narodowej Ślubowanie 
pierwszoklasistek

Dzień Edukacji Narodowej – potocznie zwany Dniem
Nauczyciela - to dzień szczególny - święto polskiej szkoły,
święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych,
co szkoły prowadzą i nadzorują.
W tym roku akademia z okazji Dnia Nauczyciela odbyła się
w poniedziałek 15 października. Pierwszym punktem
programu była pantomima w wykonaniu uczniów klasy VII,
która pokazywała rolę nauczyciela w życiu młodego
człowieka.

Drugą część stanowiło wręczenie Oskarów. Oto poszczególne kategorię i 
zwycięzcy:
1)  Organizator Życia Szkolnego – Pani Dyrektor Bożena Kirc
2)  Nauczyciel o Złotym Sercu – Panie: Maria Kukulska, Klaudia Szarota,
Marta Ulanecka
3)  Nauczyciel urodzony pod szczęśliwą gwiazdą – Panie: Bożena
Wierzchowiec, Małgorzata Leśniak, Ewelina Baca
4)  Nauczycielka Ekologiczna – Pani Katarzyna Schutterly
5)  Superman Naszych Czasów – Pan Szymon Pogwizd
6)  Pitagoras Roku – Pani Sylwia Kukulska
7)  Strażniczka Poprawnej Polszczyzny – Pani Agnieszka Łazarek
8)  Propagator Przeszłości – Pan Michał Chruściel
9)  Wielki Anioł – Pani Renata Pawłowska, ksiądz Stanisław Trela
10)  Angielska Dusza – Pani Marzena Curyłło
11)  Pogromca Wirusów – Pan Wojciech Truchan
12)  Pomocna Dłoń – Panie: Małgorzata Kukulska, Katarzyna Musiał,
Barbara Piątek  oraz Pan Mieczysław Rynczak
Nagrody stanowiły uhonorowanie za codzienną pracę. Wszystkim
nauczycielom  i pracownikom życzymy „Sto lat” oraz satysfakcji z
wykonywanej pracy.

Martyna Pałucka

Ślubowanie pierwszoklasistek
Pierwszak – jak to dumnie brzmi!
 
Te słowa doskonale oddają to, co czuły bohaterki dnia, czyli uczennice klasy
pierwszej, które 16 października 2018 r. złożyły uroczyste ślubowanie. Mimo
dużej tremy wszystko wypadło znakomicie. Nie sposób było oderwać oczu
od dzieci, które świetnie prezentowały się w stroju galowym oraz
kolorowych, uczniowskich biretach. Z wielkim zaangażowaniem recytowały
wiersze i śpiewały piosenki. Dziewczynki wykazały się wiedzą z różnych
dziedzin życia, m.in. z polskiego, matematyki, przyrody, języka angielskiego
oraz bezpieczeństwa na drodze. Pokazały również, jak bardzo kochają
Polskę. Drugą część stanowił występ najstarszej klasy, która przywitała
uczennice klasy I. Ósmoklasiści pokazali najmłodszym koleżankom, że w
szkole nie ma się czego bać, nie ma miejsca na nudę i niekoniecznie trzeba
zarazić się głupawką. Jest za to wiele możliwości rozwoju swoich pasji.
Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie  przysięgi
uczniowskiej. Po ślubowaniu każdy dostąpił zaszczytu Pasowania na
Ucznia dokonanego symbolicznym ołówkiem przez Panią Dyrektor Bożenę
Kirc
 
W tym jakże wyjątkowym dniu dzieciom towarzyszyli rodzice, którzy z dumą
i niejednokrotnie z kręcącą się w oku łezką obserwowali, jak ich dzieci
wstępują w szeregi szkolnej rodziny. Po pasowaniu Pierwszoklasiści udali
się do klas na mały poczęstunek.
Wszystkim Pierwszoklasistkom życzymy samych sukcesów!
Niech zapał do nauki nigdy Was nie opuszcza, a radości dzieciństwa
towarzyszy uśmiech i dobry humor!       Martyna Paciorek

Główne bohaterki

Pantomima

MC

MC
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Wycieczka do Dębna i Tarnowa - relacja     

Stopka redakcyjna: Agnieszka Łazarek, Marzena Curyłło, Martyna Paciorek, Martyna Pałucka, Aleksandra Cudek, Filip Wieloszyński, Szymon Szarota
Adres: Wróblowice 142, 32 840 Zakliczyn

„Przekazujcie dalej pamięć o
swojej „małej ojczyźnie”” -

Wywiad z Panią Marią Szarotą
cz. III

G.P. Jakie przesłanie miałaby Pani dla nas,
młodego pokolenia, które nie zna czasów
wojny.

M.S. Drogie dzieci! Doceniajcie to, że żyjecie w
wolnej Polsce. Miejcie ojczyznę w swoim sercu i
przekazujcie dalej pamięć o swojej „małej
ojczyźnie”.

G.P. Dziękujemy za poświęcony czas i
podzielenie się z nami swoimi
doświadczeniami  z czasów młodości.

M.S. Dziękuję za zaproszenie.

Szymon Szarota

Wizyta w zamku

W obecnym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w projekcie „Historia zatrzymana w kadrze”.  Jest to cykl przedsięwzięć adresowanych do
175 uczniów z 16 szkół podstawowych powiatu tarnowskiego w okresie od 1 czerwca 2018 do 31 sierpnia 2019 roku. Projekt ten realizowany jest
przez Fundację Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia”, a dofinansowany w ramach programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”, który z kolei
jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wśród zaplanowanych działań jest m.in. wywiad z najstarszą osobą w
miejscowości, sesja zdjęciowa, w której będziemy uwspółcześniać dawne fotografie oraz wystawa dawnych przedmiotów.

  Pierwszym działaniem była wycieczka do Dębna i Tarnowa, w której uczestniczyły grupy: projektowa i teatralna. Celem wyjazdu było zwiedzenie zamku w
Dębnie oraz udział w lekcji muzealnej pt.: „Tajemnice zamkowej kuchni i spiżarni”. Lekcje w Dębnie przeniosły nas w dawny świat, świat naszych babć i
prababć. Nasi uczniowie mogli zamienić się w kucharzy i zielarki oraz upiec podpłomyki. Ponadto uczestnicy zwiedzili wraz z przewodnikiem historyczne
zakątki Tarnowa. Było to o tyle ważne, że często przyjeżdżali do tego miasta (głównie na zakupy), a nie znali jego historycznych ciekawostek (np. tego, że
Tarnów jest jednym z dwóch miejsc w Polsce, w których postawiono pomnik Władysława Łokietka).
A oto kilka opinii uczestników:
„Na wyjeździe było ciekawie i interesująco, ponieważ dowiedziałam się o wielu miejscach w Tarnowie, których jeszcze nie widziałam. Nasz przewodnik, pan
Janusz był sympatyczny. Tylko pogoda była na minus ):”
„Było bardzo pozytywnie. Pogoda wytrzymała – nie padał deszcz. Przewodnik był bardzo miły, dowcipny i interesująco opowiadał. Jestem zadowolona z
wyjazdu.”
„W Tarnowie było fajnie, ponieważ mimo tego, że dużo razy byłem w Tarnowie, dowiedziałem się o nim tyle nowych rzeczy. Pan przewodnik był fajny, fajnie
mówił J”
„Na wycieczce w Tarnowie i Dębnie było fajnie J Najbardziej podobało mi się w Dębnie. Podobał mi się tam cały zamek i to, że mogłam uczestniczyć w
zajęciach.”

Filip Wieloszyński
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