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                      Dumni nie tylko od święta

11 listopada obchodziliśmy stulecie odzyskania przez
Polskę Niepodległości, dlatego 9  listopada, w piątek w
naszej szkole odbył się apel poświęcony tej
uroczystości. Jako Polacy powinniśmy stale
przypominać, jak nasi rodacy walczyli, abyśmy żyli w
wolnym kraju i nie podlegali władzy naszych sąsiadów.
Przedstawienie przygotowane przez uczniów pod
przewodnictwem pani Marty Baranowskiej i pana
Zbigniewa Biederki miało formę quizu poświęconego
najważniejszym wydarzeniom, postaciom i datom nie
tylko z okresu stu dwudziestu trzech lat niewoli.
Uczestnicy spotkania przypominali sobie wydarzenia
od Zjazdu Gnieźnieńskiego w 1000 roku, przez Unię w
Krewie w 1385 roku aż po rozpoczęcie II wojny
światowej 1 września 1939 roku. Było też dużo
wiadomości o Ojcach Niepodległości,  czyli między
innymi o Józefie Piłsudskim, o Romanie Dmowskim
czy Ignacym Daszyńskim. Mimo trudnych
przygotowań i obaw apel się udał, bo przypomnieliśmy
sobie najważniejsze wiadomości z historii Polski. Mam
nadzieję, że Wy również pamiętaliście o tej ważnej
dacie? W całej Polsce na różne sposoby
świętowaliśmy sto lat wolności. Szczególne
uroczystości w Warszawie, przy Grobie Nieznanego
Żołnierza były transmitowane w telewizji. W niedzielę
11 listopada odbyła się również akcja pod hasłem
,,Niepodległa do hymnu”, polegająca na wspólnym
odśpiewaniu ,,Mazurka Dąbrowskiego” w samo
południe. Piękny widok przedstawiały masowo
wywieszane flagi narodowe przed domami polskich
rodzin, a szczególnie dumnie przestawiały się
iluminacje świetlne w barwach narodowych na
budynkach szczególnie ważnych dla Polaków, a nawet
dla całego świata, jak chociażby iluminacja na
egipskich piramidach. Bądźmy dumni z bycia
Polakami nie tylko od święta.
                        Mateusz Boczkowski z klasy VI B
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rys. Zuzanna

Obrzęd dziadów – oczami dziewiętnastowiecznego stróża prawa

31 października zostałem wysłany przez mojego
pracodawcę, aby zdobyć informacje na temat
pewnej tajemniczej uroczystości, jaka obyć się
miała późnym wieczorem w kaplicy. Była to dla
mnie jedyna szansa na to, ażeby móc utrzymać
obecne stanowisko na dłużej. Niewiele myśląc,
przyjąłem tę propozycję. Równo godzinę przed
początkiem tego wszystkiego dosiadłem swojego
konia, ruszając w tamto miejsce. Postanowiłem
wierzchowca zostawić wśród krzaków, jakieś
trzysta stóp od samej kaplicy. Rozejrzawszy się,
ruszyłem przed siebie. Nie wiedziałem czemu, ale
odczuwam niepokój? Po upływie paru minut
znalazłem się wewnątrz. Byłem sam, miałem więc
chwilę, by zapoznać się z kaplicą od środka. 
To dość ponure, aczkolwiek spokojne miejsce.
Patrząc na trumny, ławki i przestarzałą, powoli
pękającą granitową podłogę, miałem wrażenie,
jakby przebywał tu ogrom cierpiących ludzi,
chcących wyprosić u Boga łaskę. Aby w jakikolwiek
sposób zakończył bądź chociaż skrócił ich
cierpienia. Idąc w stronę schodów, które
zauważyłem dopiero po czasie, prawie zdeptałem
leżącą świecę. Zmarszczyłem brwi, nie mając
pojęcia, co ta robi na podłodze. Schyliłem się,
stawiając ją na dużym świeczniku, stojącym
nieopodal. Gdy już to zrobiłem, złapałem za poręcz i
schodami udałem się na górę. Przy okazji
usiłowałem znaleźć miejsce, w którym mógłbym
przeczekać czas pozostały do rozpoczęcia
obrzędu. Na górze nie było nic, prócz pustych
skrzyń. Nawet okien, które mogłyby rozświetlać
nieco to wnętrze. Z góry wypatrzyłem dość dobre
miejsce, gdzie mógłbym się ukryć. 
Mógłbym w końcu wytłumaczyć, dlaczego tak
bardzo zależy mi na tym, ażeby być niewidocznym.
Otóż dostałem polecenie, by moja wizyta nie została
przez uczestników zauważona. Doszedłem do
wniosku, że jeżeli wszystko przygotowane jest na
dole, to też tam odbędzie się cały rytuał. A na górę...
Mniej prawdopodobne, by ktoś wszedł.
Usiadłem na zimnej podłodze ukryty za skrzyniami,
by nikt mnie nie dojrzał, ale bym ja miał szerokie
pole widzenia i czuł się komfortowo podczas
notowania.  Musiałem być czujny. Jednak tych,
których się spodziewałem, wcale nie było.

Zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle ma to się
odbyć dzisiaj i czy o tej porze, o której każdy myślał.
Mijały minuty, a dla mnie były to wręcz godziny.
Zacząłem czuć ból w krzyżu, zapewne od ciągłego
siedzenia w jednej pozycji, jak i od opierania się o
zimną ścianę. Moje oczy zaczynały być jakieś ,,inne".
Powieki zdawały się ciążyć coraz bardziej, jednak nie
przejmowałem się tym.
Pozwoliłem sobie na to, by zamknąć oczy. Byłem
niemalże pewien, że kiedy tylko usłyszę, jak ktoś się
zbliża, z powrotem je otworzę i wszystko będę
notować. Uchyliłem powieki, patrząc przed siebie
zamglonym wzrokiem. Chcąc wyprostować nogę,
która zdrętwiała, prawie zwaliłem skrzynię, pod którą
się położyłem. Zlokalizowałem położenie notesu, który
wypadł mi z ręki. Do moich uszu dobiegł damski głos.
Spojrzałem na to, co dzieje się na dole. Była tam młoda
dziewczyna. Mogłem dokładnie usłyszeć jej rozmowę
z Guślarzem. 

Gołębiewska
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Obrzęd dziadów – oczami dziewiętnastowiecznego stróża prawa

Dziewka mówiła o tym, by młodzieńcy ,,złapali ją za
ręce i przyciągnęli do ziemi". Wyglądała doprawdy
ślicznie.  Miała na sobie długą, białą szatę, na głowie
wianek, a przy niej były zwierzęta.  Chwilę
wsłuchiwałem się w monolog, w którym Zosia, bo
tak dziewczę miało na imię, przeżywała swoje
życiowe błędy, po czym duch został odesłany tam,
skąd przyszedł. Byłem naprawdę zaskoczony.
Nigdy nie wierzyłem w takie rzeczy, nie
przypuszczałbym, że podczas tych obrzędów coś
naprawdę się dzieje. I to ma związek z zaświatami. 
Ponownie poczułem strach, albowiem jestem dość
strachliwą osobą. Nie chciałem jednak zrezygnować
z powierzonego mi zadania, ponieważ wiem, że za
to mój pracodawca mógłby mnie zwolnić. Na to nie
mogłem sobie pozwolić, ponieważ teraz ciężko o
lepszą pracę. A ja mam rodzinę na utrzymaniu.
Akurat wtedy stary Guślarz przywołał kolejnego
ducha - Marę. Poczułem, jak serce zaczyna mi
kołatać. To coś nie wyglądało jak człowiek.
Sprawiało wrażenie jakby odartego z całego
człowieczeństwa i pozostawionego na pastwę losu.
Niewzruszony Guślarz starał się nawiązać z tym
jakiś kontakt. Mnie się wydało, jakby Mara zerknęła
w moim kierunku, a następnie coś powiedziała.
Wiedziałem, że to niemożliwe i że mój umysł kpi
sobie ze mnie. Lecz mimo mantry w głowie, jaką
było zdanie: ,,To się nie dzieje naprawdę, to tylko
twoja głowa!", byłem bliski stanu zawałowego.
Chciałem stąd jak najszybciej wyjść. Wiedziałem,
że nawet Guślarz, który utrzymywał jedną, obojętną
na wszystko, minę, wyglądał na zaniepokojonego, a
nawet przerażonego. Zakryłem dłonią oczy, nie
chcąc patrzeć na ten przerażający widok.

Nie wiem, jak wytłumaczę się szefostwu policji,
jednak to było okropne. Przecież nawet oni nie
potrafiliby tego znieść. Ponownie obserwować
zacząłem wszystko dopiero wtedy, kiedy do moich
uszu dotarła wzmianka o wyprowadzeniu Pasterki z
kaplicy. Co się z tym wiązało
wyszli wszyscy uczestnicy, a to dawało mi szansę
na ucieczkę. Ucieszyłem się, że będę mógł opuścić
ten ponury przybytek. Starając się odsunąć pudła,
bezdźwięcznie wyszedłem spod nich na
czworakach. Szedłem ostrożnie między ławkami,
widząc, że wszyscy z uczestników obrzędu są na
zewnątrz. Wyszedłem dyskretnie. 
Noc z 31 października na 1 listopada 1845 roku dla
mnie będzie zawsze najgorszym dniem w
życiu. Rzuciłem się do biegu, nawet nie patrząc na
drogę, jaką stąpam. Gdzie bym się nie obejrzał, tam
w ciemności widziałem to, co wtedy nie chciało
odejść.  Jakby na mnie patrzyło i obserwowało
każdy najmniejszy ruch. Ale przecież zostało z tą
Pasterką...

Powyższe zapiski czytamy w najnowszym
wydaniu „Dziennika Wileńskiego”. Pochodzą z
notesu nieznanego policjanta, znalezionego
przez miejscowego dziennikarza. 

                 Dominika Szwarczewska z klasy VII a

„Świadomość tego, że pewnego dnia będę martwy,
jest jednym z najważniejszych narzędzi, jakie
pomogły mi w podjęciu największych decyzji
mojego życia. Prawie wszystko - zewnętrzne
oczekiwania wobec siebie, duma, strach przed
wstydem lub porażką - wszystkie te rzeczy są
niczym wobec śmierci. Tylko życie jest naprawdę
ważne.”
– Steve Jobs
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rys. Maria

                                  Byłam świadkiem tajemniczej uroczystości        

Pełniąc funkcję wysłannika wileńskiej gazety w nocy z
31 października na 1 listopada miałam okazję
uczestniczyć w obrzędzie dziadów. Ceremonia odbyła
się w przycmentarnej kaplicy około północy.
Uroczystość prowadził Guślarz. Zaraz po
zgromadzeniu uczestników obrzędu na jego polecenie
okna zasłonięto całunami, zaś drzwi do kaplicy
zamknięto. Zgaszono wszystkie świece tak, by było
całkowicie ciemno.
W pierwszej części obrzędu wywołano duchy lekkie.
Aby je wezwać, zapalono garść kądzieli oraz
wypowiedziano zaklęcia. Na to wezwanie przybyli,
Józio oraz Rózia. Wyglądem przypominali aniołki.
Zapytani o winy za jakie pokutują, wyjaśnili, że
podczas życia na ziemi nie doznali żadnej goryczy,
bólu czy cierpienia. Ich życie było beztroskie. 

Dlatego też otrzymali karę, wieczną udrękę w
nudzie i trwodze. Na pytanie, jak można im pomóc,
odpowiedzieli, że proszą tylko o dwa ziarnka
gorczycy, dzięki nim zaznają smaku goryczy. Ich
prośba została spełniona. Ostatnim punktem wizyty
duchów lekkich było wygłoszone do
zgromadzonych pouczenie:
„Kto nie doznał goryczy ni razu,
Ten nie dozna słodyczy w niebie”.
Wówczas Guślarz wypowiadając zaklęcie, odwołał
zjawy, które chwilę później odeszły.
  Na drugim etapie dziadów został wezwany duch
ciężki,  Widmo Złego Pana. Aby go przywołać,
Guślarz zapalił kocioł wódki, jednocześnie
wypowiadając stosowne zaklęcia. Wywołana zjawa
nie weszła do kaplicy, lecz stanęła przy oknie.
Grzechy Złego Pana były zbyt ciężkie, by mógł on
w trakcie odbywania kary choć przez chwilę
przebywać na świętej ziemi. Widmo zapytane czym
tak zawiniło za życia, odparło, że okrucieństwem dla
swoich poddanych i bezlitosnym doprowadzeniem
do śmierci wdowy oraz nędzarza. Jako karę
wymierzono mu wieczny głód i cierpienie. Podobnie
jak w pierwszej części obrzędu zapytano wezwaną
zjawę, czy czegoś potrzebuje. Widmo poprosiło
tylko o trochę jedzenia i wody. Prośba została
spełniona.  Jednak chór ptaków, nie znając litości
dla ducha, tak samo jak ten za życia nie znał litości
dla innych ludzi, zjadł podarowane mu jedzenie.
W tej sytuacji Zły Pan tuż przed odejściem ostrzegł
zgromadzonych:
„Kto nie był ni razu człowiekiem,
Temu człowiek nic nie pomoże”,
po czym został odwołany z obrzędu zaklęciem, po
którym odszedł.
  W ostatniej części obrzędu wezwano ducha
pośredniego, Zosię. Została wywołana poprzez
zapalenie wianka i wypowiedzenie zaklęcia.  Zjawa,
zapytana o winy za jakie pokutuje po śmierci,
wyjaśniła, że lekceważyła miłość, jaką darzyli ją
chłopcy oraz nie stąpała twardo po ziemi, za co jej
ciało zostało zawieszone między niebem i ziemią.
Wyznała, że odczuwa wieczną nudę, pustkę,
smutek i samotność. Zosia błagała, by młodzieńcy
przyciągnęli ją do ziemi, bo chciała dotknąć jej
stopami. 

Olender
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  Byłam świadkiem tajemniczej uroczystości          

Niestety, mimo prób nie udało się jej pomóc,
uniemożliwiał to wiatr. Jednakże Guślarz obiecał jej,
że wkrótce jej kara dobiegnie końca.
Widmo tuż przed odejściem ostrzegło
zgromadzonych:

„Kto nie dotknął ziemi ni razu,
Ten nigdy nie może być w niebie”.

Po czym odeszło.  

  I tu obrzęd miał się zakończyć. Jednak
niespodziewanie pojawił się jeszcze jeden duch -
Tajemnicze Widmo. Zjawa nie reagowała na słowa
Guślarza. Mimo prób przepędzenia cały czas
wpatrywało się w Pasterkę pogrążoną w żałobie.
Wówczas wieśniacy wyprowadzili Pasterkę, a
widmo ruszyło za nią.

Podsumowując, dziady mimo tego, że są
przerażające, nieprzewidywalne, to przy tym
niezwykle pouczające. Stanowią one nasz ludowy
obrzęd wywodzący się z zamierzchłych czasów.
Dzięki nim dochodzi do obcowania żywych ze
zmarłymi. W tę wyjątkową noc duchy mogą się
objawić i pouczyć nas - żyjących. Podczas tej
jednej nocy zjawy przynoszą nam moralne
wskazówki, a my w zamian możemy im pomóc w
dostaniu się do nieba bądź częściowo ulżyć w
cierpieniu.

Udział w dziadach przypomniał mi, że śmierć nie
jest ostatecznym końcem, a duchy powracają na
ziemię, poruszają się pośród żywych. Niektóre
naprawdę żałują swych win, inne są wrogo
nastawione lub, jak ostatnia zjawa, wracają do tych,
których kochają.
  Na zakończenie powiem Wam moi Czytelnicy, jeśli
kiedyś będzie Wam dana  możliwość
uczestniczenia w dziadach , skorzystajcie.
Naprawdę warto!!!

                   Zuzanna Gołębiewska z klasy VII a

"Nie stój nad mym grobem i nie roń łez,
Nie ma mnie tam, nie zasnęłam też.
Jestem tysiącem wiatrów dmących,
Jestem diamentowym błyskiem śniegu lśniącym,
Jestem skoszonego zboża światłem
promiennym,

Jestem przyjemnym deszczem jesiennym.
Kiedy tyś w porannej ciszy zbudzony,
Jestem ruchem - szybkim, wznoszonym
Ptaków cichych w locie krążących,
Jestem łagodnym gwiazd blaskiem nocnym.
Jestem w pączkach w trakcie kwitnienia,
Jestem w pokoju, w którym szukasz
wytchnienia,

Jestem w ptaków świergocie,
Jestem w każdym pięknym przedmiocie.
Nie stój nad mym grobem i nie roń łez,
Nie ma mnie tam, nie zasnęłam też.
Nie stój nad mym grobem i nie płacz na darmo,
Nie ma mnie tam - Ja nie umarłam."

                             - Mary Elizabeth Frye, 1932
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To Pan od przyrody żyje?

*

*

Czy znacie zmarłego nauczyciela z wiersza
Zbigniewa Herberta „Pan od przyrody”?  To ten,
którego „ w drugim roku wojny zabili (…) łobuzy
od historii”. Oto jak siódmoklasiści wyobrażają
sobie spotkanie ze zmarłym pedagogiem po
latach:

- O! Panie profesorze! To pan jednak żyje!
- Tak żyję. A dlaczego miałbym nie żyć?!
- Myślałem, że zginął pan podczas II wojny
światowej.
- Dlaczego tak myślałeś?
- Myślałem tak, ponieważ pana brat mi to powiedział.
- Aaa... Powiedziałem mu: jakby ktoś o mnie pytał, to
zginąłem!
- To gdzie pan był przez tyle lat?
- Ukrywałem się we Francji, ponieważ Stalin kazał
wywieźć wszystkich 
uczonych na Syberię.
- Rozumiem. Wróci pan do nauczania?
- Mam taką nadzieję.
- A dlaczego ma pan nadzieję?
- Bo nie wiem, czy ktoś mnie przyjmie do pracy.
- A mógłbym panu jakoś pomóc?
- Nie, dziękuję.
- Dobrze. Do widzenia.
- Do widzenia.

                           Amelia Wojtal z klasy VII a

- Witam szanownego Pana profesora! Jak miło
Pana znów spotkać. Nie spodziewałem się, że
akurat tu Pana zastanę - powiedział to niepewnie,
spoglądając na profesora.

Atmosfera rozmowy zaczynała się ocieplać, a jej
głównym tematem stały się młodzieńcze lata
chłopca. Hmm... chłopca? Może raczej dojrzałego
mężczyzny? Chociaż w tej chwili on jeszcze nie
wie, nie jest tego świadomy, że to tylko jego
senna wizja. 

Nagle wszystko zaczęło blaknąć. Stało się prawie
niewidoczne. 

- Panie profesorze! Niech Pan nie odchodzi! Mam
jeszcze tyle rzeczy do powiedzenia!

W końcu nadszedł moment przebudzenia. 

- Dziwne – krótko podsumowuje to, co wydarzyło
się we śnie dawny uczeń.

                                 Mariusz Pol z klasy VII a

*

*
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Góra Grosza

To akcja pomocowa, w którą nasza szkoła angażuje
się od wielu już lat. To dość ciekawy sposób
pomagania, bo nie wymaga od nas wielkich ofiar
finansowych. Poświęcamy raczej czas, potrzebny na
zbiórkę  i liczenie monet, niż pieniądze. Jak zapewne
wiecie, w naszej szkole akcja odbyła się w okolicach
tablicy samorządowej w dniach od 26 do 30
listopada.  W tym roku była to już XIX edycja tej
dobroczynnej akcji organizowanej przez
Towarzystwo Nasz Dom. Członkowie Rady
Samorządu Uczniowskiego na pierwszych trzech
przerwach zbierali ,,drobniaki” do puszki, a w
zasadzie drewnianego pudełka. Po zliczeniu
wszystkich pieniędzy okazało się, że zebraliśmy 39
złotych i 40 groszy. Nie jest to rekordowy wynik,
nawet jak na naszą szkołę, ale każdy grosz się liczy.
Dzięki tym pieniądzom osierocone maluchy trafią do
rodzinnych domów dziecka, które zapewniają im
ciepło i klimat rodzinnego domu, którego te dzieci
zostały pozbawione. Dzielmy się dobrem z innymi.
To tak niewiele kosztuje, zaledwie grosz.
                        Mateusz Boczkowski z klasy VI b

* *
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Niesamowita przemiana Ebenezera Scrooge’a

Dzień dobry, tutaj Natalia Michalczyk,
dziennikarka londyńskiej gazety. Dzisiaj
przeprowadzimy krótki  wywiad z Ebenezerem
Scrooge’em , który jakiś czas temu przeszedł
duchową przemianę ze skąpego pesymisty w
żyjącego pełnią życia spełnionego człowieka.

- Panie Scrooge, co tak naprawdę przyczyniło
się do pana przemiany? Czy może jacyś ludzie
mieli na to wpływ?

- Do mojej przemiany przyczynili się nie tyle
ludzie, co duchy! Tak, wiem, że wydaje się to
niedorzeczne, ale tak naprawdę było! Sam nie
wiem…? Jest jednak możliwe…., że był to po
prostu sen. Tak czy inaczej, spotkanie to miało
ogromny wpływ na moje obecne życie.

-  Kiedy i w jakich okolicznościach ujrzał Pan te
niesamowite postaci?

- A więc tak. W Wigilię Świąt Bożego
Narodzenia, gdy skończyłem już pracę,
odwiedził mnie duch Jakuba Marleya, mojego
dawnego wspólnika. Zapowiedział mi przyjście
jeszcze trzech innych duchów oraz ostrzegł
przed złym postępowaniem w życiu. W kolejne
noce odwiedziły mnie: Duch Przeszłości, Duch
Tegorocznych Świąt i Duch Przyszłości. Każdy z
nich zabrał mnie do miejsc, które dobrze znałem
i pokazywał mi wydarzenia, które działy się w
tych miejscach. Każda z kolejnych wypraw
przerażała mnie coraz bardziej, lecz najbardziej
wystraszony byłem podczas wycieczki z
Duchem Przyszłości, który pokazał mi miejsca i
ludzi, którzy wcale nie przejmowali się moją
śmiercią. To było naprawdę straszne przeżycie.

- Jak Pan myśli, jakimi cechami osobowości Pan
się teraz odznacza, o które przed przemianą Pan
siebie nawet nie podejrzewał?

- Myślę, że jest to między innymi uczciwość i
optymistyczne nastawienie do życia. Ma Pani rację,
mówiąc, że wcześniej nawet nie marzyłem, iż mogę
się tak zmienić, ponieważ wtedy dla mnie
najważniejsze były pieniądze i nic innego.

- A teraz już ostatnie pytanie. Czy żałuje Pan tego, że
ta przemiana nie nastąpiła wcześniej?

- Oczywiście że żałuję, ponieważ już wcześniej
mogłem zauważać problemy i potrzeby innych ludzi, A
to, niestety, długo nie następowało.

- Bardzo dziękuję Panu za wywiad i życzę, aby taki
optymizm utrzymał się u Pana do końca życia.

                         Natalia Michalczyk z klasy VII a
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Wigilijny wywiad

- Dzień dobry, Panie Scrooge! Reprezentuję londyńską
"Gazetkę Codzienną". Czy mogłabym zadać Panu
kilka pytań?
- Oczywiście, Młoda Damo. Może przejdźmy w jakieś
spokojniejsze miejsce.
- Zapraszam na pyszną herbatę.
- Z przyjemnością!
- Więc zacznijmy. Zapytam tak kolokwialnie, ale
konkretnie, mam nadzieję, że nie urażę Pana...?
- Ależ skąd...,  do rzeczy. Słucham.
- Podobno kiedyś był Pan ponurym skąpcem, ale
wskutek niezwykłych wydarzeń bardzo Pan się
zmienił. Czy to prawda?
- Hehehehe..., faktycznie bardzo konkretne pytanie.
Więc postaram się na nie konkretnie odpowiedzieć.
Otóż tak, kiedyś faktycznie byłem chciwy i nie
obchodziły mnie losy innych ludzi. Interesował mnie
tylko pieniądz. Lecz pewnego wieczoru odwiedził mnie
nadprzyrodzony  gość - Jakub Marley.  Pewnie
uważasz, że oszalałem?
- Ależ skąd ... proszę kontynuować.
- Czyli przyjmuję, że mi wierzysz.  Otóż odwiedził
mnie mój bardzo stary przyjaciel. Przyszedł, by
ostrzec mnie przed tym, co może spotkać mnie po
śmierci, jeśli nie zmienię swojego życia. Jak to określił:
„Będziesz ciągał za sobą ciężki łańcuch zrobiony z
kasetek na pieniądze, kluczy, kłódek, ksiąg
rachunkowych, aktów kupna i sprzedaży, aby
odpokutować za swoje złe i niegodziwe życie.
Pamiętaj!!! Celem życia jest miłość i pomoc bliźniemu,
a nie fortuna i interesy. Pojmiesz to lepiej, gdy kolejno
nawiedzą cię trzy zjawy: Duch Świąt Przeszłych,
Obecnych i Przyszłych".
-  Co za niesamowita historia! Proszę kontynuować.
- Tak więc niedługo po wizycie Jakuba nawiedziło mnie
pierwsze widmo - Duch Przeszłych Świąt.
- Ojej, to musiało być przerażające?
- Pokazał mi moje rodzinne miasto. Pokój, w którym
wielokrotnie w samotności spędzałem święta, czytając
książki, moją narzeczoną, która dostrzegła, że powoli
pieniądze zaczynają stawać się dla mnie
najważniejsze i odeszła ode mnie oraz moją siostrę,
 Fanny.
- Co było potem?
- Wkrótce pojawiła się druga zjawa - Duch
Teraźniejszych Świąt.
- Tak jak przepowiedział Pana przyjaciel?

- Dokładnie tak. Otóż zjawa tym razem zabrała mnie
do domu mojego pracownika, Boba Cratchita. To
naprawdę miły człowiek. Ma żonę i sześcioro dzieci.
- Czyli zobaczył Pan prawdziwie rodzinne święta!
- Masz rację Młoda Damo. Jednak najbardziej
wzruszył mnie widok maleńkiego Tima, jednego z jego
synów.  Duch powiedział mi, że jego syn nie dożyje
przyszłych świąt.
- To straszne!
- Nie wiesz nawet, jak zrobiło mi się go żal...
Wiedziałem, że powinienem pomóc Cratchitom. Tak
też postanowiłem.
-  Co działo się później?
- Następnej nocy odwiedził mnie ostatni duch - Duch
Przyszłych Świąt. Ten duch był chyba najbardziej
milczącym duchem ze wszystkich. Pokazał mi niezbyt
optymistyczną przyszłość.
- To znaczy?
-  Gdy szliśmy przez miasto, mijaliśmy wielu ludzi,
wszyscy mówili o śmierci jakiegoś człowieka, starego,
ponurego, niemiłego skąpca. Wcale nie zachowywali
się, jakby było im go choć trochę żal. To było dziwne.   
               Ciąg dalszy na kolejnej stronie
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 Miłej Wigilii-  Ma Pan rację, przecież każdego w jakiś sposób jest szkoda, gdy odchodzi.
-  Dokładnie. Cały czas głowiłem się nad tym, kim był zmarły. Po pewnym czasie doszliśmy do cmentarza.
Podeszliśmy do jednego z grobów. Wtedy zrozumiałem, o kim cały czas rozmawiano...
-  O Boże! ...
-  Tak. Właśnie tak. Tym nieboszczykiem byłem ja...
-  Och, to musiało być straszne uczucie. Jak Pan zareagował?
-  W pierwszej chwili przestraszyłem się, jednak po chwili dotarło do mnie, że jeśli nie chcę, by tak wyglądała
moja przyszłość,  muszę coś zmienić.
-  Coś? To znaczy co?
-  Swoje życie i jego sens Młoda Damo. A najprościej zacząć zmiany od pomocy bliźnim.
-  Co Pan zrobił najpierw?
-  Otóż, gdy nasza wycieczka się skończyła, natychmiast pobiegłem po największego indyka, jaki był w
sklepie i poszedłem go zanieść Bobowi.
-  Czyli troszkę Pan odkupił swoje winy.
-  To tylko początek. Po świętach zacząłem wspierać akcje charytatywne oraz postanowiłem być bardziej
uprzejmym dla ludzi.
-  Historia bardzo magiczna i muszę przyznać, że, gdy ostatnio chcieliśmy zrobić z Panem wywiad, nie było
odważnego, który by do Pana poszedł. Jednak po tej rozmowie mogę przyznać, że rzeczywiście bardzo się
Pan odmienił. Jest Pan zupełnie innym człowiekiem niż głosiły opowieści!
-  Chyba masz rację Młoda Damo. Tamte święta całkowicie mnie odmieniły. A wszystko za sprawą odwiedzin
trzech zjaw...
-  Bardzo dziękuję Panu za poświęcenie mi chwili i udzielenie wywiadu. Był naprawdę niezwykły! Do widzenia
Panie Scrooge! I jeszcze raz dziękuję!
- Miłej Wigilii,  Młoda Damo! Oby Ciebie nie musiały odwiedzać zjawy! Hehehehe...
                                                                                                           Zuzanna Gołębiewska z klasy VII a

Życzenia dla szkolnych
Przyjaciół

     Drodzy Przyjaciele!

Bóg chce się narodzić w sercu
każdego i każdej z Nas.
Chce przyjść do Nas ze swoim
pokojem, miłością i radością.
Pragnie przyjść do Naszych
Rodzin, by w nich zamieszkać.
Na nadchodzące święta Bożego
Narodzenia chcemy Wam życzyć
pełni Bożego błogosławieństwa,
nadziei na nowe, lepsze jutro i
ogromu miłości, którą możemy
obdarzyć naszych bliskich.

Siostra Cypriana i Zespół
Jasełkowy 

* *
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Wielka Wygrana

W ostatnim numerze naszej gazetki publikowaliśmy esej naszej koleżanki Zuzanny Gołębiewskiej pod
tytułem  Jan Paweł II, Papież, ale też człowiek! Tekst ten został zgłoszony do XIII edycji

Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego zorganizowanego przez Instytut Jana Pawła II z siedzibą w
Warszawie. Teraz już możemy zdradzić, że uczennica naszej szkoły zajęła w tym konkursie II miejsce w

kategorii szkół podstawowych. To wielki sukces Zuzanki oraz całej naszej placówki. Serdecznie
gratulujemy Zuziu.

Redakcja 

Zuzia

*
Dumni

w gronie laureatów!

*
Rodzice
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80 kilo Miłości

W dniach od 3 do 7 grudnia 2018 roku Rada
Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II przeprowadziła na terenie placówki
zbiórkę karmy i innych niezbędnych rzeczy dla
prawidłowego funkcjonowania Fundacji na Rzecz
Ochrony Zwierząt "Nero" z Sochaczewa. Udało nam
się zebrać:
- psią karmę w puszkach   -  2 sztuki 1200 g
-  2 sztuki 1240 g
-  2 sztuki 400 g
-  sucha karma Frolic          - 1 sztuka 0,5 kg
- sucha karma Husse Pro Prima  - 80 kg
(karma kupiona za     zebrane przez uczniów    
pieniądze; rachunek za   zakup znajduje się
poniżej)
- ręcznik                               - 1 sztuka
-  koce    - 2 sztuki 
-  okładzina filcowa
do wyściełania budy          - 1 sztuka
-  saszetki z psią karmą     -  9 sztuk
-  posłanie dla psa              - 1 sztuka

Serdeczne podziękowania dla wszystkich,
którzy okazali serce i wsparli akcję!!!
Za zebrane od Was pieniądze kupiliśmy osiemdziesiąt
kilo profesjonalnej, pełnowartościowej i kompletnej
karmy dla psów dorosłych w ilości cztery worki
dwudziestokilogramowe w cenie 568 złotych (4 x
142 złote = 568 złotych).
Zrobiliśmy tak dlatego, że schroniska dla zwierząt i
fundacje działające dla ich dobra, w tym Fundacja
NERO  z Sochaczewa, ul. Młynarska
43, http://www.nero.egonet.pl  są zasypywane karmą
pochodzącą z marketów, będącą bardzo złej jakości.
Jednocześnie miło nam poinformować, że naszej
zbiórce towarzyszył Konkurs, w którym trzy klasy,
które zebrały najwięcej środków na suchą karmę,
otrzymają Certyfikat Przyjaciela Zwierząt.  Oto
zwycięzcy:
I miejsce - KLSA II B - 132 zł
II miejsce - KLASA VIII B - 131,50 zł
III miejsce - KLASA VII A - 71 zł
                                                                    RSU

Rachunek

O nas

...

na FB

http://www.nero.egonet.pl/
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