
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 2 im. A.
Fiedlera
ul. Jana Pawła II 1
74-400, Dębno

Numer 25 01/20

SZKOLNE SPOTKANIE WIGILIJNE

Pod koniec listopada, przed
zbliżającymi się świętami
Bożego Narodzenia
ogłoszony został rodzinny
konkurs pt. “Najpiękniejsza
szopka bożonarodzeniowa”.
Konkurs skierowany był do
wszystkich uczniów naszej
szkoły. Na prace długo nie
musieliśmy czekać,
codziennie dostarczane
były przepiękne szopki.
Razem było ich aż 20. W
konkursie mogli wziąć
udział uczniowie z klas I –
VIII...str.2

By tradycji stało się zadość, w naszej szkole zawitał
świąteczny nastój za sprawą szkolnej Wigilii, która odbyła
się 20 grudnia. Wigilijne spotkanie rozpoczęły klasy drugie.
Pod czujnym okiem swoich pań przepięknie wykonały
świąteczne kolędy na różnych instrumentach. Następnie
prowadząca spotkanie uczennica klasy szóstej, Alicja
Podbereska, zapowiedziała przygotowane przez uczniów i
nauczycieli Jasełka. Dzieci z klas I-V obejrzały
przedstawienie nawiązujące do wydarzeń w Betlejem –
narodzin Zbawiciela. Śpiew uczennic klasy VI A oraz gra
naszych młodych aktorów zostały nagrodzone gromkimi
brawami. Dziękuję wszystkim uczennicom i uczniom za trud
i czas poświęcony na przygotowanie Jasełek a za
przygotowanie pięknych strojów i rekwizytów dziękuję
rodzicom. 
Dziękuję nauczycielom, którzy pomogli w przygotowaniu
szkolnej Wigilii: pani Dorocie Podbereskiej, pani Monice
Kubicy, pani Małgorzacie Zalech, pani Renacie Rawlik, pani
Małgorzacie Jokiel i odpowiedzialnemu za nagłośnienie
panu Damianowi Podstawczukowi.
                                            Tekst i zdjęcia: Anna Węgier
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Pomysłowość uczniów i ich rodzin obrazujących
narodziny Jezusa Chrystusa jest wspaniała. Do
zrobienia szopek wykorzystali różnorodne
materiały, aby uzyskać niezwykłe efekty. A
przede wszystkim włożono w nie dużo serca.
Wszystkie szopki zostały zaprezentowane
podczas Szkolnych Jasełek. Każdy z obecnych
osób mógł obejrzeć z bliska te piękne i rodzinne
dzieła sztuki. Ogłoszenie wyników i uroczyste
rozdanie nagród nastąpi po 7 stycznia 2020 r.
Dokładne informacje umieszczone zostaną na
szkolnej stronie. Dziękuję serdecznie uczniom i
ich rodzinom za udział w tym konkursie, który
przeszedł moje najśmielsze oczekiwania i okazał
się absolutnie zaskakujący!
                        Tekst i zdjęcia: Monika Kubica

W tym roku odbył się już III Szkolny Konkurs
Kolęd i Pastorałek.  Konkurs odbywał się w
pięknie przystrojonym na tę okazję holu II piętra
szkoły. Tam  również  była wystawa szopek
bożonarodzeniowych przygotowanych przez
uczniów szkoły  i ich rodziców. W konkursie
wzięło  udział  24  uczestników, którzy śpiewali
solo. Repertuar był bardzo bogaty. Od 
tradycyjnych  kolęd,  pastorałek  po współczesne
piosenki o tematyce świątecznej. Konkursowi
towarzyszyła kameralna atmosfera i wysoki
poziom występów. Konkurs odbywał się w dwóch
kategoriach: klasy I-III oraz klasy IV-V. Oceny
uczestników dokonywali:I kategoria kl. I-III:  pani
Anna Pączko – nauczyciel ze Szkoły
Towarzystwa Salezjańskiego im. św Jana Bosko
w Dębnie, pan Grzegorz Podwójny – muzyk, pan
Adam Kowalski – nauczyciel muzyki. II kategoria
kl. IV- VIII: pan Grzegorz Podwójny, Pan Adam
Kowalski oraz muzyk Pan Edmund Zioła.
Podczas przerwy na obrady jury wszyscy
uczestnicy konkursu, rodzice i nauczyciele
wspólnie śpiewali kolędy. Również gościnnie
wystąpiła Wiktoria Taracińska, uczennica SP2,
która na Międzynarodowym Konkursie Kolęd i
Pastorałek zdobyła II miejsce...str.3 

Fot.
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III SZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

SUKCESY WIKTORII

Komisja konkursowa przyznała nagrody.
Kategoria:  klasy I-II
I miejsce: Konrad Lis – „Pastorałka Rokiczanka
od serca do ucha”
II miejsce: Marta Zubala – „Kolędnicy
wędrownicy”
III miejsce: Kornelia Szyszko –  „Gdy Pan Jezus
się narodził”
Wyróżnienia:Lena Gałan – „Pójdźmy wszyscy do
stajenki”, Julia Kaliściak – „Przybieżeli do
Betlejem ”, Hanna Niparko – „Nie było miejsca w
gospodzie”
Kategoria:  klasy IV – VIII
I miejsce: Hanna Taracińska „ Kolędnicy
wędrownicy”
II miejsce: Hanna Witkowska „Pierwsza gwiazda”
III miejsce: Amelia Kożuszek „Kie łowiecki”
Wyróżnienie: Oliwia Jaworska „Oj maluśki,
maluśki”
Nagrody rzeczowe dla laureatów oraz słodki
upominek dla wszystkich uczestników
ufundowała Rada Rodziców
Zdjęcia:Anna Węgier         Organizatorzy

Wiktoria Taracińska to uczennica klasy VI a 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Dębnie.  Jej pasją
jest śpiew, który kształci w Prywatnej Szkole
Muzycznej Michała Sobczyńskiego w Kostrzynie
nad Odrą, pod czujnym okiem Pani Małgorzaty
Grancewicz. Wiktoria często bierze udział w
konkursach wokalnych, na których osiąga
regionalne, wojewódzkie, ogólnopolskie oraz
międzynarodowe sukcesy, o czym świadczą
zdobyte przez nią dyplomy oraz około trzydziestu
statuetek, które są dla niej zawsze najcenniejszą
nagrodą. 11.01.2020 Wiktoria zaśpiewała na
międzynarodowej scenie 26 Festiwalu Kolęd i
Pastorałek w Będzinie, gdzie śpiewając dwa
utwory “Mędrcy świata” oraz “Kolęda Maryi ”
zajęła II miejsce. Jest to jedno z jej  największych
dotychczasowych osiągnięć. Na swoim koncie
ma również między innymi pierwsze miejsce na
IV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Niezłomnej
i Niepodległej w Krakowie, Grand Prix Festiwalu
Pieśni Chrześcijańskiej w Lipianach, trzecie
miejsce w II Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki
Gwiazd Polskiej Estrady w Chojnie. 

Zdobyła również Grand Prix IV Festiwalu
Papieskiego w Baniach, wyróżnienie w konkursie
Wygraj Sukces w Tarnobrzegu, I miejsce na XXI
Szczecińskim Festiwalu Piosenki
Bożonarodzeniowej, którego uroczysta gala oraz
wręczenie nagród wraz z koncertem laureatów
(na którym Wiktoria będzie miała zaszczyt
zaśpiewać) odbędzie się 20.01.2020 w Operze
na Zamku w Szczecinie.
Warto również wspomnieć, że w tym roku
Wiktoria wzięła udział w programie telewizyjnym
"The Voice of Kids" gdzie udało jej się
zakwalifikować do etapu przesłuchań w ciemno. 
Została wyłoniona wraz z grupą
dziewięćdziesięciu uczestników  spośród trzech
tysięcy osób z całej Polski, biorących udział w
castingu.  Niestety, nie odwróciła foteli jurorów,
ale obiecała spróbować swoich sił ponownie za
rok, ponieważ była to dla niej niezapomniana
przygoda. Przykład Wiktorii pokazuje innym, że
warto jest rozwijać swoje talenty i spełniać
marzenia.
               Tekst i zdjęcia: Katarzyna Taracińska
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TENISOWY TALENT Z SP2 DĘBNO

WIGILIJNY ANIOŁ W KLASIE 3A I 3B

ZIMA W OBIEKTYWIE

REDAKCJA ARKADII

Jakub Zornig uczeń SP2 im. A.Fiedlera w
Dębnie, aktywnie uczestniczy w zajęciach
Stowarzyszenia Tenisa Stołowego, gdzie pod
okiem trenera pana Krzysztofa Maciaszka pilnie
trenuje. Efekty pracy Jakuba i trenera procentują
na turniejach. 22.11.2019 roku Jakub zajął
pierwsze miejsca w swojej kategorii wiekowej w
silnie obsadzonym turnieju w Przelewicach.
Reprezentował również szkołę i miasto na
Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym
Młodzików w Świdwinie. Jakub został
sklasyfikowany na drugim miejscu jako 10 latek.
Jakub bardzo dużo czasu poświęca na treningi,
ale efekty jego pracy są bardzo dobre. Ostatni
sukces Jakuba to I miejsce 07 12 2019r na
Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym
Województwa Zachodniopomorskiego w kategorii
Żak. Brawa dla Jakuba Zoring.
                                                            J.Fossa

Fot. Fot.

Grudzień to czas przygotowań i oczekiwania na
Święta Bożego Narodzenia.  Dnia 13 grudnia 
„Wigilijny Anioł” zagościł na spotkanie czytelnicze
do klas: 3a i 3b. Uczennice z klasy 3b: Hania i
Zosia, przeczytały w swojej klasie historię  pana
hurtownika, grubego jegomościa, bezdomnego i
złodzieja,  którzy w  wigilijny wieczór zostali
uszczęśliwieni dzięki  niezwykłej mocy wigilijnego
anioła. Opowiadanie bardzo spodobało się
dzieciom z klas: 3a i 3b. Słuchały  go z
zainteresowaniem i odpowiedziały na wszystkie
pytania zadane przez nauczyciela bibliotekarza.
                          Tekst i zdjęcia:Renata Kunisz
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