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G R Y mas

Nomofobia, czyli
uzależnienie od telefonu

Czy słyszeliście kiedyś o tym? 
Czy wiecie, że jest tak groźna

 jak używki,
przed którymi

przestrzegają
nas  inni?
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Pan Jarosław Figura znalazł kilka chwil na rozmowę z redaktor naszej
gazetki Martyną Szczypą

GRYMAS to jakiś ból czyli uzależnienie od telefonów-przestrzega
reżyser przedstawienia

O czym jest przedstawienie?
- Każdy spektakl na świecie widz odbiera przez własne doświadczenia,
przez jakieś swoje perypetie, zdolności umysłowe i przez serce. Tak jest i
tutaj, w Puławach, w przypadku próby odczytania spektaklu pt. „GRYmas”.
Reżyser i aktorzy oczywiście dają pewien klucz do czytania danego
spektaklu, ale to jest sprawa indywidualna każdego widza. Jest to spektakl
o uzależnieniach od telefonu i świata wirtualnego. Tytuł ma zawsze
intrygować. „GRYmas” nie kojarzy nam się raczej z problematyką
telefonów. Jednak jeśli chcielibyśmy ten wyraz rozczłonować, to skojarzyć
się powinien. „GRY” - czyli np gry na telefon, ale też gry sportowe (bo SP
10 jest po części szkołą sportową). I „mas” - właśnie teraz obserwujemy
masowość nadużywania telefonów w naszym życiu. I czynią to wszyscy,
nie tylko młodzież, ale też dorośli. Czyli „GRYmas” to jakiś ból, który rodzi
się w nas po uzależnieniu od telefonów.
Czy uważa Pan, że telefon to duży problem wśród młodzieży?
- Nie uważam, że jest to duży problem. Uważam, że jest to wielki problem! I
nawet mieliśmy trudne momenty w trakcie pracy nad spektaklem w Waszej
szkole. Podczas pierwszej próby poprosiłem młodzież o osobiste telefony.
Położyliśmy jeden na drugim, by powstała krzywa wieża, dzwoniąca,
świecąca i wydająca co kilka minut przeróżne dźwięki. To znaczy, że cały
czas gdy powstawał spektakl ktoś do nas dzwonił, „pikał” i „lajkował.” Dzięki
temu, że każdy z nas starał się zapomnieć na kilka godzin o swoim
telefonie w ogóle miał szansę powstać ten spektakl. Choć w połowie pracy
nad spektaklem przez pewne nieporozumienie „komórkowe” prawie
rozpadła się grupa! Wtedy ujawnił się mocno ból uzależnienia od telefonu.
Jednak aktorzy zapanowali w końcu nad swoimi emocjami i następnego
dnia można było kontynuować próby.I sam spektakl jest czasem bardzo
mocny w obrazowaniu tego bólu uzależnienia, który sami poczuliśmy. Jak
pokazać plastycznie uzależnienie? Ja moich aktorów ubieram w białe
kostiumy, przypominające chorobę, która coraz bardziej atakuje nasze
ciało. Czarny strój aktorów coraz bardziej przybiera biały kolor. I w pewnym
momencie te główne postacie spektaklu, które wchłania telefon są prawie
całe białe. W innych obrazach staram się pokazać plastycznie mózg
człowieka opanowany przez czerwone fluidy, czy cząstki
uzależnienia.Mieszam też konwencje teatralne w tym szkolnym spektaklu.
Obok gry w planie żywym pokazuję np teatr cieni. W pierwszej części
spektaklu widzimy cienie uczniów na wielkich ekranach symbolizujących
telefony. Sylwetki uczniów w szaleńczym tańcu, pokazującym fascynację
światem wirtualnym. A w finale spektaklu widz obserwuje inną scenę w
konwencji teatru cieni - młodzież już się nie raduje w tym kadrze. Aktorzy w
swoim ruchu przypominają osy, które próbują uwolnić się z butelki, bo za
chwilę zabraknie w niej powietrza.
Cały spektakl w jego formie buduję w bardzo prosty sposób. Za pomocą
kilku drewnianych ram opakowanych białym papierem. Współczesny
człowiek uzależniony jest od telefonu. W moim spektaklu aktorzy zostają
fizycznie wchłonięci przez swoje telefony. A wyciągnąć ich z tych urządzeń
może tylko drugi człowiek. Nieuzależniony przyjaciel, który na nich czeka.
Zniszczona piłka, zwycięża nowiutką „komórkę”. To jest symboliczne
przesłanie spektaklu. Piłka, w którą wspólnie gramy zbliża nas do siebie.
Nadużywanie telefonu może nas wepchnąć w samotność.

Jak pracowało się Panu z uczniami naszej szkoły?
- Był casting. Zgłosiło się około 40 osób. Mogłem wybrać tylko 10. Wiele
osób niestety odpadło. Jednak to niezwykle piękne, że w Waszej szkole tyle
osób chciało poczuć teatr od środka! Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda
mi się przyjechać do Waszej szkoły. Wówczas te osoby, dla których teraz
zabrakło miejsca będą mogły wystąpić w jakimś nowym spektaklu. Praca z
wybranymi aktorami była i trudna i piękna. Właściwie każda praca, którą
robimy, w którą wkładamy serce wymaga trudu. Tu trzeba było połączyć w
spektaklu nieznane sobie osoby z różnych wiekowo klas (5,6,7 i 8. Gdzieś
tam z widzenia te dzieciaki się znały, ale teraz musiały stworzyć pewien
dopełniający się organizm. I udało się stworzyć jednorodny zespół aktorski,
mimo że czasu było bardzo mało. W 25 godzin powstał spektakl, który w
swoich obrazach może wzruszyć i wywołać refleksje. Jednak w samych
aktorach uzależnienie od telefonów też okazało się już znaczne. To było
powodem częstego roztargnienia i zmniejszonej uwagi na wykonywanych
zadaniach aktorskich.  Z pewnością młodzi aktorzy mogliby więcej
skorzystać w przyswajaniu arkanów sztuki scenicznej, gdyby nie to
roztargnienie, spowodowane właśnie nadużywaniem telefonów.
10 spektakli „Grymas” w szkole nr 10 w Puławach! Myślę, że jeśli nawet 10
widzów z każdego spektaklu (a na widowni mieściło się ok 80 osób)
weźmie teraz do ręki na 10 minut każdego dnia piłkę zamiast „komórki”, to
warto było przyjechać do Waszej szkoły, by stworzyć ten spektakl. Łzy w
oczach kilku aktorów po ostatnim spektaklu - to chwile piękne dla każdego
reżysera. Dziękuję za nie, za brawa widzów i w końcu Dyrekcji Małgorzacie
Tarłowskiej za zaproszenie do SP nr 10 w Puławach.
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ZAPRASZAMY DO KLAS SPORTOWYCH
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Sukces Fortissimo ! W 3D

W naszej szkole niedawno pojawił się nowy sprzęt. Pozwala on tworzyć
trójwymiarową rzeczywistość. Jest to drukarka 3D. Projektowanie w tej
nowoczesnej technologii polega na tworzeniu elementów przy pomocy brył
geometrycznych i ich modyfikacji. Modele 3D wykorzystywane są w
architekturze, grach typu (minecraft), filmach, mechanice oraz druku 3D,
możemy je spotkać w procesie produkcji protez. W druku 3D
wykorzystywany jest specjalny format zapisu modeli 3D -,, STL''. Do
projektowania możemy wykorzystać programy takie jak: 123D desigu,
Tinkercad, Inveutor, Blender, Solidqorks. Po zaprojektowaniu modelu i
zapisaniu go w odpowiednim formacie, otwieramy go w programie
przygotowującym model do druku. Na jego podstawie drukarka tworzy
wydruk. Urządzenie posiada obudowę typu zamkniętego, wewnętrzne
oświetlenie, jest bardzo cicha. Posiada specjalnie podgrzewany stół,
szybko się nagrzewa do 200°. Materiałem tworzącym do druku jest
filament, jest on automatycznie podawany, wystarczy włożyć szpulkę.
Drukarka posiada kolorowy ekran dotykowy z prostym interfejsem dla
użytkownika. Produkt jest bardzo ciekawym innowacyjnym sprzętem, który
jest interesującą alternatywą dla dzieci. Druk 3D to przyszłość inżynierii.
Kiedy uczeń styka się z nowymi doświadczeniami, które pozwalają rozwijać
mu się w tej dziedzinie, ma szansę poszerzać swoje horyzonty już w tak
młodym wieku. Kto wie, może w przyszłości wśród nas znajdzie się laureat
Nagrody Nobla w dziedzinie inżynierii.
                                                
                                                               Malwina Szczypa
                                                               Natalia Zdżalik

Nasze sukcesy:
English High Flier

Wynik bardzo dobry uzyskali następujący uczniowie:
Lena Lewikowska z klasy VI a która zajęła 2 miejsce w województwie
Wiktor Masternak z klasy VI który zajął 6 miejsce w województwie
Wojciech Orkiszewski z klasy VIII a który zajął 4 miejsce w województwie.
Opiekunem uczniów jest Iwona Lewikowska

Wynik dobry uzyskali:
Maja Polkowska z klasy 5 B – 11 miejsce w województwie
Opiekunem uczennicy jest Jolanta Różycka.
Alex Szymański z klasy VI c – 13 miejsce w województwie
Piotr Schodowski z klasy VI c – 15 miejsce w województwie
Piotr Struski z klasy VI c – 19 miejsce w województwie
Opiekunami uczniów jest Beata Rybak.

Na festiwalowej scenie w ciągu kilku dni przesłuchań zaprezentowało się
ponad 300 podmiotów muzycznych. Wśród uczestników są osoby aż z
dziewięciu województw: Warszawy (woj. mazowieckie), Stalowej Woli (woj.
podkarpackie), Nowego Sącza (woj. małopolskie), Kielce (woj.
świętokrzyskie) czy Łodzi (woj. łódzkie), Łomży (woj. podlaskie). Na
puławskim festiwalu pojawiają się uczestnicy z najbardziej oddalonych
miejsc jak Zielona Góra czy Śląsk. W jury zasiądają między innymi:
piosenkarka, trenerka wokalna, zwyciężczyni pierwszej edycji programu
„Idol” Alicja Janosz oraz muzykolog, doktor teologii i duszpasterz środowisk
twórczych ks. Wiesław Hudek. Festiwal był na bardzo wysokim poziomie,
dlatego miło nam poinformować, że szkolny zespół wokalny FORTISSIMO
jest w gronie laureatów. Zajęliśmy 1. miejsce. Sukces przeogromny.
Gratulujemy! Zespół prowadzą Grażyna Czerska, a akompaniuje Aneta
Oleńska.
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Ach, co za noc...

Boże Narodzenie to czas, kiedy wszyscy stają się dla siebie bardziej
życzliwi, milsi, zapominają o wszelkich sporach i waśniach. Aby podkreślić
wyjątkowy charakter tych świąt, uczniowie grupy 0 A, III B i IV A wystawili
jasełka bożonarodzeniowe pt. „Ach, co za noc”. W specjalnie
przygotowanych strojach oraz w pięknej scenografii młodzi aktorzy z klasy
III B przedstawili aniołów, pastuszków, owieczki, owczarka, Trzech Królów,
diabła i gwiazdę betlejemską podążających do Betlejem, aby złożyć pokłon
Nowonarodzonemu. Zgromadzona publiczność mogła przeżyć historię
Maryi i Józefa szukających schronienia na noc.
Jasełka w wykonaniu dzieci wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój, a
uczniowie swym występem podbili serca publiczności. Niejednej osobie
zakręciła się łza w oku... Piękny śpiew pastorałek w wykonaniu chóru
złożonego z dziewczynek z klasy 0 A i IV A uświadomił wszystkim i
przypomniał o tym, że Święta Bożego Narodzenia są już bardzo blisko.
Chór zaśpiewał piosenki „Jezu, nasz Baranku”, „Ach!, co za noc!”, „Blask
nad Judeą”, „Matuś, matuś”, „Żłóbek Cię utuli” i „Monarchowie”. Nie
zabrakło też tańca Aniołów z Diabłami w wykonaniu dziewczynek z klasy
IV, który pokazał nam zwycięstwo dobra nad złem.
Kiedy część artystyczna dobiegła końca, występujący aktorzy otrzymali
gromkie brawa. Występ był przeżyciem zarówno dla aktorów, nauczycieli i
zaproszonych gości.
Po zakończonym spektaklu głos zabrała dyrektor szkoły p. Małgorzata
Tarłowska, która podziękowała uczniom za występ oraz zaprosiła
wszystkich do wspólnego kolędowania.

                        
                           " Żłobek Cię utuli, Luli, luli, luli
                 Perełko mała. Śpij w pachnącym sianku
                    W ziołowym ubranku. Śnieżynko biała."
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POLACY- RODAKOM

Po raz kolejny nasza szkoła brała udział w akcji „Polacy-Rodakom”
zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości” pod
patronatem senatora Stanisława Gogacza. Stowarzyszenie Przeszłość –
Przyszłości po raz dwudziesty organizuje zbiórkę darów dla Polaków
mieszkających na Ukrainie będących w trudnej sytuacji materialnej. 
W tym roku zbieraliśmy  produkty spożywcze o długim okresie
przechowywania (słodycze, kakao, konserwy mięsne, makaron, cukier,
mąka, kasza, ryż), artykuły szkolne, książki z polską literaturą piękną i
książki dla dzieci oraz zabawki (maskotki, lalki, puzzle itp), z których zostały
przygotowane paczki świąteczne dla naszych Rodaków i przekazane
Konsulowi na XX Gali „Polacy-Rodakom”.  Dary pojechały na Wołyń do
Krzemieńca (Ukraina), jak  również na Litwę i Białoruś.
  Bardzo dziękujemy najmłodszym uczniom naszej szkoły za ogromne
zainteresowanie tą akcją, aktywny udział , empatię oraz okazane serce
dzieciom na obczyźnie. W ramach wdzięczności za okazałe serce wszyscy
darczyńcy otrzymali podziękowania od Stowarzyszenia „Przeszłość-
Przyszłości”.

                                           
                                               Ach! Co za noc!
                                                Niezwykła noc
                                        Bóg nam się dziś objawił. 
                                             Ach! Co za noc!
                                               Niezwykła noc
                                         Bóg nam się dziś objawił. 

     Małe niebo nad Betleje
    Blaskiem Twym jaśnieje

                     
                             Do bee, do bee, do Betlejem,
                                 Tam, gdzie leżysz w żłobie, 
                             Do bee, do bee, do Betlejem, 
                                 By się kłaniać Tobie.
                              Zadzwonimy dzwoneczkami,
                                  Zastukamy kopytkami 
                                 Tobie Dzieciąteczku, 
                                  Baranku – Owieczko.
                             Do bee, do bee, do Betlejem
                                  Baca nad bacami 
                                  Gazda, nad gazdami.
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Oto wyniki konkursu "przySTRÓJ CHOINKĘ"
organizowanego przez Galerię Zieloną dla
puławskich szkół, (klasy podstawowe I-III).
Głosowanie odbyło się 14 grudnia w Galerii
Zielonej. Uczniowie ze zgłoszonych klas dostali
drewniany szablon, który mieli za zadanie
udekorować. 1 miejsce i kartę podarunkową o
wartości 800 PLN do Super Office otrzymała
klasa IA. Klasa IB otrzymała wyróżnienie i kartę
podarunkową o wartości 100 PLN do salonu
empik/Super Office oraz dodatkowy prezent od
sklepu Takko Fashion z Galerii o wartości 30
PLN.
Klasom oraz ich wychowawcom gratulujemy.
Jesteśmy z Was dumni.

"przySTRÓJ CHOINKĘ"
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Poznaj Poznań

GRAMY

Witamy Czytelników! 
Dzisiaj zajmiemy się
grą bardzo popularną-
grą Minecraft, tytułu
chyba nie trzeba
przedstawiać… Więc
zaczynamy
....Minecraft, jest grą
survival i Sandbox.
Gdy stworzymy
pierwszy świat,
znajdziemy się w
lesie, pustyni i innych
prostych światach.
Naszym oczom

ukazuje się duża
kwadratowa
przestrzeń. Gdy
generuję się świat
razem z nim robią się
Dungeony niestety nie
ma ich za wiele. Tryb
Creative pozwala nam
wziąć wszystkie bloki
z gry, no... prawie
wszystkie, niektóre
trzeba wziąć z
komendy. Jak
wspominałem ta  gra
to jest Sandbox,

czyli możemy robić to
co chcemy. Na 
Internecie  możemy
znaleźć Moody, które
mogą nam ułatwić 
rozgrywkę. To gra
pobudzająca
wyobraźnię i
kreatywność.
                                                                                                          
P. i G. Bakunowie

  Poznań znajduje się w zachodniej Polsce  nad rzeką Wartą u ujścia
Cybiny. Od 1999 roku  jest historyczną stolicą Wielkopolski. Zajmuje szóste
miejsce co do wielkości w kraju.  Poznań posiada swój najsłodszy symbol-
rogale świętomarcińskie. Ten tradycyjny przysmak jest nieodłącznym
elementem obchodów dnia patrona, który przypada na 11 listopada.  W
mieście zobaczyć  można liczne zabytki na Starym Rynku: przykład
architektury renesansowej- ratusz z trykającymi się koziołkami. Z wieży
ratusza miejskiego, codziennie o godzinie 12.00 jest odgrywany hejnał
Poznania.
Innymi ciekawymi budynkami na rynku są domki budnicze. Kiedyś kupcy
sprzedawali tam swoje towary. Na wzgórzu znajduje się Zamek Królewski
wraz z fragmentem murów obronnych. Najstarszą częścią Poznania jest
Ostrów Tumski- jedyna pozostała z licznych niegdyś w Poznaniu wysp na
Warcie. Ostrów  Tumski był dawniej jednym z ośrodków władzy państwa
polskiego. Znajduje się tam najstarsza w kraju katedra, będąca miejscem
pochówku pierwszych władców Polski oraz domniemanym miejscem chrztu
Polski. Warto zajechać do Poznania będąc w podróży. To ładne miasto
przyciąga turystów swoimi atrakacjami. Uczniów nie koniecznie
zainteresują walory historyczne miejsca (ale kto wie może piąteczka z
historii się przyda), ale można tam spędzić przyjemnie czas i odpocząć.
Poznańskie zoo to drugi pod względem powierzchni ogród zoologiczny w
Polsce, założony w 1974 roku na Białej Górze, wschodnim klinie zieleni
Poznania. Na miejscu znajdują się liczne atrakcje dla dzieci i park linowy Po
terenie zoo kursuje kolejka dla zwiedzających. Warto zobaczyć słoniarnię, 
wybieg dla niedźwiedzi, motylarnię. Uważam, ze warto odwiedzić Poznań,
ponieważ jest to miasto łączące nowoczesność z historią, które są
atrakcyjne dla młodego turysty. 
                                                              
                                                                        M. Szczypa
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