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Sukces Janka Wilaka!

Bal Wszystkich Świętych

Fotografie Konstantego 
Łukasiewicza na wystawie!

   POCZYTAJMY KLASYKĘ!

fot. Joanna Majewska

20 listopada w Wiejskim
Domu Kultury „Koźlak” 
w Chomęcicach odbyła się
ogólnopolska akcja
„Czytanie klasyki”.
Tegoroczna edycja
poświęcona była
Władysławowi Stanisławowi
Reymontowi 
z uwagi na przypadającą
90. rocznicę przyznania mu
Nagrody Nobla.Publiczne
czytanie „Chłopów”
Reymonta rozpoczęło się 
2 czerwca w dawnym
dworku pisarza w

Kołaczkowie. Wówczas
obecny był gość specjalny
– pani Emilia Krakowska,
która przed laty odgrywała
rolę Jagny w ekranizacji
powieści z 1973 roku 
w reżyserii Jana
Rybkowskiego.Zadaniem
naszych uczniów było
przygotować i przeczytać
fragment powieści „Chłopi”,
która to okazała się
niemałym wyzwaniem dla
naszych podopiecznych 
z uwagi na przestarzały
język, niewiele mówiące już

dzisiaj nazwy czy silną
stylizację na język
gwarowy. Naszą szkołę
reprezentowali: 
Faustyna  Stark, 
Martyna Kościelska, 
Jakub Toporski. 
Uczniowie bardzo dobrze
poradzili sobie 
z zawiłościami językowymi 
i oddali nastrój fragmentu
pochodzącego z tomu
„Zima”.
             Joanna Majewska

kl. VI a

22 listopada w Gimnazjum
nr 2 im. Jana Pawła II 
w Luboniu  odbył się
Powiatowy Konkurs
Recytatorski „Okupowana
młodość". Uznanie jury i 
I miejsce w zmaganiach
recytatorskich zdobył Jan
Wilak i jego interpretacja
wiersza Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego „Ten czas”.

.

W Gminnym Ośrodku
Kultury można podziwiać 
wystawę „Mgnienia z natury”
Konstanty Łukasiewicz
otrzymał wyróżnienie
specjalne za cykl fotografii o
tematyce przyrodniczej i
jego prace można zobaczyć
na owej wystawie.

św. Wojciech

21 listopada bawiliśmy się
na Andrzejkowym Balu
Wszystkich Świętych.
Prawie każdy z ponad 60
uczestników przebrał się za
ulubionego świętego!Za
najlepsze stroje zostali
nagrodzeni: Antonina
Kubasik
(św.Antoni),Wojciech Słyk
(św. Wojciech).Faustyna Stark, Martyna Kościelska, Jakub Toporski

Jan Wilak

Konstanty Łukasiewicz

.



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 25 12/2014 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNA PRZERWIE II

      O FESTIWALU „ALE KINO!"

Od 30 listopada 
do 7 grudnia 
w Poznaniu można
było uczestniczyć 
w Międzynarodowym
Festiwalu Filmów
Młodego Widza „Ale
Kino!”. Była to już 32
edycja festiwalu 
i tradycyjnie
zaprezentowano na niej
wspaniałe, mądre filmy
przeznaczone dla
dzieci i młodzieży,
które poruszają ważne
problemy świata
młodych ludzi,
otwierają oczy na inne
kultury.
W tym roku wszyscy
uczniowie z klas 5 i 6
mieli okazję na
podziwianie niezwykle
wartościowych dzieł 
filmowych z różnych
krajów.

Obejrzeli takie filmy
jak: 
„Strefa 7” 
(pokazujący realia
życia dzieci z innego
obszaru kulturowego),
„Sekrety wojny”
(dotykający problemu
Holokaustu),
„Legenda Longwood”
(tajemniczy, 
z niedopowiedzeniami i
szczyptą fantastyki,
zapewniający dobrą
rozrywkę), 
„Żyrafiada”
(pokazujący
problem palestyńsko-
izraelski poprzez
historię syna
weterynarza z zoo,
Ziada). Na wszystkich
seansach towarzyszył
nam lektor, który na
żywo tłumaczył tekst
płynący z ekranu.

Bardzo cieszymy się 
z faktu, że 3 grudnia
odwiedzili naszą
szkołę filipiński aktor
Miggs Cuaderno i
reżyser Carlo Obispo
– twórca filmu pt.
„Strefa 7”. Uczniowie
naszej placówki
zadawali gościom
bardzo wiele pytań, na
które reżyser i aktor
odpowiadali chętnie
i wyczerpująco.
Twórcy kierowali
również pytania do
dzieci dotyczące ich
wrażeń po obejrzeniu
filmu.
Z niecierpliwością
czekamy na
przyszłoroczny,
33 festiwal „Ale Kino”.

Organizatorzy:
wychowawcy i
nauczyciele klas V, VI

fot. Piotr Bedliński

Plakat

fot. Ewelina Krzysztoń

                                   TO DOPIERO JEST KINO!

Wiktoria, Inga, Julia, Justyna

Spotkanie z Nadadją Kemper

Ale Kino!

Klasa VI a

klasa Vb
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                CHOPIN O WSPÓŁCZESNOŚCI

słynnego kompozytora.

Justyna Pluskota,
klasa VB

.

.

  Maska u jego stóp

  Pewnej mglistej nocy,
gdy przygotowywano
konkurs imienia
Fryderyka Chopina,
który miał rozpocząć
się 10 minut po
północy, zdarzyło się
coś, co zainteresowało
całą Warszawę.
Pomnik Fryderyka
Chopina ożył!
A zaczęło się to tak...
   Tuż przed
rozpoczęciem koncertu
w Łazienkach
Królewskich do
pomnika Chopina
dotarła pewna

melodia, która sprawiła
że pomnik drgnął, po
czym zmienił się 
w prawdziwego
człowieka. Postać
miała kręcone,
brązowe włosy oraz
ciemne oczy 
i charakterystyczny
nos. Ubrany był we
frak, zupełnie jakby
szykował się na
koncert. Muzyk ruszył
w stronę granej melodii.
Gdy doszedł na
miejsce, przy
fortepianie dostrzegł
piękną kobietę. Miała
ona długie, brązowe
włosy, a ubrana była w
białą suknię. Nagle u
stóp Fryderyka

zatrzymała się niesiona
wiatrem ulotka
informująca o mającym
się zaraz odbyć
koncercie. Podniósł ją,
przeczytał i postanowił,
że także weźmie w nim
udział, lecz nie chciał,
by ktoś go rozpoznał.
Wpadł więc na pomysł,
by na czas występu
włożyć maskę. W
ostatniej chwili udało
mu się wpisać na listę.
Konkurs właśnie się
rozpoczął. Uczestnicy
po kolei wchodzili na
scenę i grali
przygotowane przez
siebie utwory. 
W końcu nadeszła

kolej Fryderyka
Chopina - tajemniczego
uczestnika w masce.
Zagrał przepięknie.
Sędziowie, podobnie
zresztą jak
publiczność, nie mieli
już żadnych
wątpliwości, kto wygra.
Gdy jurorzy chcieli
ogłosić zwycięzcę,
okazało się, że postać 
w masce zniknęła. Dla
Chopina najważniejsze
było to, że mógł znowu
zagrać.Nie oczekiwał
za to żadnych nagród,
dlatego właśnie
wymknął się
ukradkiem, by

wrócić na swój pomnik.
Kiedy tam dotarł, usiadł
na miejscu, gdy nagle
przypomniało mu się,
że na twarzy nadal ma
maskę.
Ściągnął ją szybko,
lecz nie zdążył jej
nigdzie schować,
zastygła przy jego
butach.
    Następnego dnia 
w Łazienkach
Królewskich
zgromadziła się prawie
cała Warszawa, nikt
bowiem nie wiedział ,
skąd wzięła się maska
tajemniczego
zwycięzcy konkursu
na pomniku 

                     FRYDERYK CHOPIN SCHODZI Z POMNIKA

                          TWÓRCZOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW

    Był piękny, zimowy
dzień. Nad ośnieżoną
Warszawą świeciło
słońce. Po ulicach
biegało tysiące ludzi.
Wszyscy się gdzieś
spieszyli, dorośli do
pracy, a dzieci do
szkoły. Większość 
z nich miała na sobie
czapki i szaliki.
Niektóre dzieci,
zaczynające zajęcia
później, lepiły bałwana.
      Nagle pomnik
Chopina poruszył się.
Wszyscy ludzie byli

zbyt przejęci, żeby to
zauważyć.
Tymczasem muzyk
otworzył oczy,
rozejrzał się i zobaczył
wielkie, betonowe
miasto. Piękne drzewa
i lasy, jakie pamiętał,
zostały zastąpione
wielkimi, szarymi
budowlami. Nie było już
cichych zakątków  
i ścieżek, którymi się
przechadzał 
w młodości. Po ulicach
jeździły dziwne
pojazdy. Wszystkie
wydawały okropne
odgłosy i męczący

zapach. Ludzie
biegnący przed siebie,
nie rozglądali się, a
niektórzy mówili coś do
czarnych i białek
pudełek trzymanych 
w dłoniach. Muzyk,
żeby nie oszaleć,
skupił wzrok na jednej
osobie - chłopcu, który
lepił śnieżki koło
pomnika. Ubrany był 
w grubą kurtkę 
i czapkę z pomponem.
W pewnym momencie
zaczął uważnie
przyglądać się
Chopinowi. Po chwili

jednak uciekł. Na jego
miejsce przybiegły inne
dzieci z dziwnym
pudełkiem z guzikami 
i otworami. Jedno 
z nich nacisnęło
kwadratowy klawisz 
i z głośnika popłynął
ogłuszający hałas.
Muzykowi sprawiał
fizyczny ból, ale dzieci
były zadowolone.
Śpiewały, tańczyły. 
   Chopin pomyślał, że
nie mógłby żyć 
w czasach, w których
hałas nazywają
muzyką.  W. Gałuszka

. .

Fryderyk Chopin

fot. Arkadiusz Ziółek

. .
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Do naczynia przesiać
mąkę, kakao*, sodę,
przyprawę korzenną,
sól, wymieszać 
i odłożyć.W misie
miksera utrzeć masło 
z cukrem pudrem, na
jasną i puszystą masę.
Dodać miód, jajko,
przesiane suche
składniki, zmiksować
wszystko lub wyrobić
do otrzymania gładkiej,
elastycznej masy. 
Z niej uformować

kulę, lekko spłaszczyć,
owinąć folią
spożywczą i schłodzić
w lodówce przez 2 - 4
godziny lub całą
noc.Po schłodzeniu
odrywać część masy
piernikowej i wałkować
na grubość ok 3-4 mm,
podsypując delikatnie
mąką. Wykrawać
różnej wielkości
gwiazdki, kwiatki lub
okrągłe kształty. Piec
w temperaturze 200ºC

         PRZEPIS NA PIERNICZKI - CHOINKI

       STOPKA REDAKCYJNA

.

Martyna Drzewińska
Maria Fabiańska
Jakub Farmali
Stanisław Fiedler
Urszula Frankowska
Hanna Jaczun
Julia Konieczek
Martyna Peksa
Justyna Pluskota
Grzegorz Rosa
Sandra Schewe

Daria Sobieralska
Kasper Sobieralski
Kornelia Stark
Igor Szydłowski
Jan Woźniak
Amelia Wróblewska
Marianna Wróblewska

Opiekun gazetki:
Ewelina Krzysztoń

Z okazji Bożego
Narodzenia pragniemy
złożyć wszystkim
naszym Czytelnikom
najserdeczniejsze
życzenia: wesołych,
zdrowych i spokojnych
Świąt.

     Zespół redakcyjny

.

                                            ŚWIĄTECZNIE...

Składniki:
230 g masła
3/4 szklanki cukru
pudru
1 szklanka miodu
1 duże jajko
5 szklanek mąki
pszennej (odjąć 2 - 4
łyżki dodając w to
miejsce kakao*)
1 łyżeczka sody
oczyszczonej
2 łyżki domowej
przyprawy korzennej
szczypta soli

przez około 8 minut,
najmniejsze kształty
około 4 - 5 minut 
Wyjąć, wystudzić na
kratce.
Do tego sporządzić
lukier i można zacząć
formować choinki: na
każdy upieczony
pierniczek należy kłaść
łyżkę lukru,
rozprowadzić go po
powierzchni i przykryć
kolejnym piernikiem.
       SMACZNEGO!

. OD REDAKCJI

fot. źródło: www.mukla.blox.pl

Katarzyna Trafas


