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NADCHODZĄ ŚWIĘTA

Dla Czytelników
i ich Rodzin

.

Święta w sklepach 
przereklamowane,
w telewizji już kolędy
w listopadzie...

W szkole nauki dużo,
nawet nie ma okazji, 
by kupić prezenty.

Mama martwi się 
o wszystko wkoło,
o porządki w mieszkaniu, 
zakupy.

Piecze ciasta, 
gotuje potrawy,
a gdzie czas na duchowe sprawy?

Siedzę i patrzę z okna,
na ludzi goniących z torbami.
Zastanawiam się, czy to najważniejsze?
A gdzie nasz czas oczekiwania?

Wszystko dokładnie jak rok temu,
dużo potraw, choinka wielka.
Moc nastroju, różne życzenia,
a gdzie w tym zgiełku są święta?

Jezus urodził się w nędzy na sianie.
I w Twoim sercu narodzić  się może.
Oczekuj go. Wyjdź na spotkanie.
Uwierz w to, a tak się stanie.

Szymon Pawlaczyk

Serdeczne życzenia, aby ten czas zbliżył
nas do Miłości, nauczył przebaczać,
obdarzył hojnością wobec bliźniego, 
a przede wszystkim dał nam poznać, jak
bardzo zostaliśmy ukochani przez Boga.
Świętujmy razem, wspólnie cieszmy się ze
swojej obecności, śpiewajmy kolędy. Niech
pieśni wesela rozbrzmiewają po całej
Ziemi. Niech w tę noc Narodzenia Ziemię
otuli pokój i miłość Boga.

Tego życzy
Redakcja

.
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Szymon z książką

Ma swoją publikację
       Centrum Edukacji Ego Partum 
z przyjemnością informuje, że Szymon
Pawlaczyk został laureatem
ogólnopolskiego konkursu literackiego
„Moja Niepodległa za 20 lat”. Prace
wszystkich laureatów zostały
opublikowane w książce „Moja 
Niepodległa za 20 lat”. Łącznie
wyróżniliśmy 106 spośród ponad 400
nadesłanych prac. Taki komunikat
otrzymała nauczycielka języka polskiego
Szymona - Stanisława Grelowska.
       Ten, kto pisze, kto podejmuje kolejne
próby, nie zawsze nagrodzone przez
jurorów konkursów, doskonali swój 
język, pobudza wyobraźnię, bogaci
doświadczenia. Do takich uczniów
należy Szymon. 
  

Zawsze chętnie podejmuje próby
zredagowania pracy czy to na jakiś
konkurs, czy też do naszej szkolnej
gazetki. Wiele razy jest to nagrodzone
laurami, czego mu serdecznie
gratulujemy – powiedziała opiekunka jego
literackiej pasji – p. Stanisława
Grelowska.
      
Rok 2018 to niewątpliwie jeden z ważniejszych 
we współczesnej historii Polski. Dokładnie 100 
lat temu nasz kraj odzyskał niepodległość. 
W kalendarz licznych uroczystości związanych 
z obchodami włączyła się młodzież ze szkół
podstawowych, przedstawiając swoją wizję
Niepodległej za 20 lat. Młodzi ludzie, którzy 
urodzili się w wolnym kraju, nieznający pęt 
niewoli, opisali swoje marzenia związane 
z przyszłością kraju nad Wisłą. Prace są bardzo
dojrzałe, pokazują, że młodzież dostrzega
zmieniającą się wokół rzeczywistość i jest
świadoma swojego wpływu na otaczający 
świat - napisano we wstępie do książki.

Dwa wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie
Poetyckim o Laur Wierzbaka

Aneta Wawrzyniak i Piotr Świerczyński zostali
wyróżnieni  za swoją twórczość poetycką.
Ich utwory znalazły się w tomiku literackim obok
laureatów konkursu z całej Polski.
Co prawda swój debiut mają już dawno za sobą,
jednak kolejna nagroda motywuje do dalszej pracy.
Życzymy kolejnych sukcesów.

Maja Cieślak-Strzelec

.

S.G.

.
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Tak! Czytam!
Nie od dziś wiadomo, że czytanie jest
ważne. Do czytania namawiają poloniści,
rodzice, dziadkowie. Jakie są zalety?
Przeczytajcie sami, co na ten temat sądzą
wasze koleżanki z piątej klasy V.

Na czytanie nadszedł czas, 
więc niech czyta każdy z nas!
Czytasz na podwórku czy na krześle? 
Pamiętaj, to pomoże na każdym teście!
Książki to rzecz nie do  zastąpienia. 
Czytaj dużo i bez wytchnienia!
Będziesz wiedzę w główce mieć,
godną pozazdroszczenia.

Nadia Szymkiewicz

Droga Koleżanko, Drogi Kolego!
Posłuchaj rad miłośniczki czytania:
1.  Czytaj książki, bo to jest niesamowita zabawa.
2.  Dzięki  „pochłanianiu” lektur będziesz miał
pobudzoną wyobraźnię, będziesz kreatywny.

3.  Lektura „zabierze” Cię do świata, w którym
zapomnisz o codziennych trudach. Razem z
bohaterami przeżyjesz niesamowitą przygodę.
4.  Czytanie książek rozwija język, dzięki temu
napiszesz lepsze prace i nie będziesz miał 
problemu z ortografią.
Jak widzisz, warto!

Zuzanna Luc

Myślisz, że książki nie są dla Ciebie? Uważasz, że są
nudne? Wolisz przenieść się  w wirtualny świat gier
komputerowych? Jesteś w błędzie! Książki nie są
nudne!
Z pewnością spodoba Ci się jakiś rodzaj książek, na
przykład przygodowe, które wzbudzają emocje,
ciekawość, a nawet niepokój. Bohaterowie tych
książek przeżywają wiele ekscytujących przygód.
Najwspanialsze jest to, że niezależnie od tematyki
książki rozwijają nasze słownictwo, rozbudzają 
wyobraźnię i sprawiają, że możemy znaleźć się 
w innym świecie, w innej rzeczywistości.
KSIĄŻKA JEST OK!

                                                            Julia Musiał

W bibliotece

Julka wywalczyła
II miejsce

W Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników
Polskich odbył się Międzyszkolny Konkurs
Recytatorski „Dla Niepodległej”, w którym
zmierzyli się uczniowie klas VI – VIII szkół
podstawowych.

Naszą szkołę reprezentowali: Julia Michalska,
Karina Zawada i Olek Licznerski. Wszyscy
uczestnicy przygotowali interpretację wierszy
patriotycznych. Gratulacje należą się Julii
Michalskiej, która swoim występem urzekła
jurorów i otrzymała II miejsce. Do konkursu
przygotowała się pod opieką p. Stanisławy
Grelowskiej. Wyróżnienie otrzymał Aleksander
Licznerski, którego przygotowała – p. Grażyna
Włodarczyk.

Redakcja
M.S.
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Wywiad z Ebenezerem
Scroogem

Z właścicielem jednego z londyńskich kantorów  
rozmawiały: Martyna  Szpot i Zuzanna Szwagierczak.

Jaką rolę w Pańskim życiu odegrało dzieciństwo?
W przeszłości miałem trudne stosunki z ojcem, który
nie opiekował się mną i w żaden sposób nie okazywał
mi miłości. Wydaje mi się, że to w dużym stopniu
wpłynęło na mój charakter.
Czy żałuje Pan lat straconych na egoistyczne
skąpstwo?
Patrząc na te wszystkie lata, teraz żałuję tego bardzo,
gdybym mógł cofnąć się w czasie, nie pozwoliłbym,
aby zawładnęła mną żądza pieniądza. Nie
dopuściłbym, aby rozdzieliła mnie z bliskimi.
Dlaczego w przeszłości miał Pan serce zamknięte
na drugiego człowieka?
Od lat młodości byłem typem samotnika. Nie
widziałem potrzeby utrzymywania dobrych kontaktów
z rówieśnikami. Nie interesowało mnie ich zdanie na
mój temat. Jednak doświadczenia z dzieciństwa
pozostawiły na mnie swoje piętno, z którym
nieustannie walczę.
Nawiedziły Pana Duchy. Co to zmieniło?
Sądzę, że Duchy zmieniły mój światopogląd,
uwrażliwiły mnie, a także otworzyły mi oczy na
problemy społeczne. Dodatkowo mogę powiedzieć, że
to dzięki nim uświadomiłem sobie, że w życiu
pieniądze nie są najważniejsze.
Co obecnie one znaczą dla Pana?
Pieniądze w życiu są ważne, lecz nie najważniejsze.
Nie możemy za nie kupić szczęścia ani bliskich nam
osób. Owszem, zwracam na nie uwagę, lecz nie w tak
dużym stopniu jak kiedyś.
Gdyby mógł Pan przeżyć swoje życie jeszcze raz,
od początku jak ono by wyglądało?
Chciałbym, aby moje dzieciństwo stanowiło podporę
dla dalszego życia. Starałbym się nawiązać głębszą
więź z moim ojcem. Nie dopuściłbym, aby błahostki
oddzieliły mnie od mojej rodziny. A także, pragnąłbym
mieć u swojego boku kochającą żonę
i gromadkę dzieci.

-------------------------
- Dzień dobry, czy zechciałby Pan udzielić odpowiedzi
na nurtujące nas pytania?

- Dzień dobry. Tak, z chęcią.
- Jak się Pan czuł, gdy opuszczały Pana po kolei
wszystkie bliskie osoby?
- Nie kontrolowałem tego, ale z każdą kolejną osobą
stawałem się coraz bardziej oschły i zamknięty w
sobie. Przestałem robić rzeczy, które kochałem,
przestałem cieszyć się życiem.
- Dlaczego nie chciał Pan pomagać potrzebującym?
- Nie chciałem pomagać potrzebującym, ponieważ
sam byłem w ciągłej pogoni za pieniądzem. Byłem
pozbawiony empatii. Myślałem, że skoro ja potrafiłem
zapracować na to co mam, to oni też muszą to robić.
- Dlaczego śmierć małego Tima ukazana przez Ducha
Przyszłych Świąt tak Panem wstrząsnęła?
- Ponieważ zdałem sobie sprawę z tego, że mogę
zmienić jego los i losy wielu innych ludzi.
Postanowiłem więc pomóc rodzinie mojego
pracownika. W końcu zacząłem mieć nadzieję na
lepsze życie. Myślę. że gdyby nie duchy, nie zdałbym
sobie z tego sprawy. Jestem im wdzięczny.
- Dziękujemy za tę rozmowę i za to, że się Pan przed
nami otworzył.
                  

Małgorzata Rogowska i Wiktoria Mencel
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