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Paulina Paczoska

Klaudia Dobrzeniecka

                      Sukces Pauliny

Uczennica klasy II A Gimnazjum, Paulina Paczoska,
reprezentowała uczniów z gimnazjów Gminy Szemud na
eliminacjach powiatowych XXXII Wojewódzkiego Konkursu
Recytacji Poezji Polskiej.
  Wydarzenie miało miejsce 27 marca w sali Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie. W zmaganiach konkursowych,
których organizatorem był Powiatowy Zespół Placówek
Oświatowo-Wychowawczych, wzięło udział blisko 50
uczniów ze szkół na terenie całego Powiatu
Wejherowskiego. Dlatego bardzo cieszy fakt, że Paulina
zajęła II miejsce
w kategorii uczniów gimnazjum. Jej piękna recytacja ballady
Adama Mickiewicza pt. "Romantyczność" została
zauważona i nagrodzona przez komisję konkursową.
  Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnej
edycji konkursu.

Gratulujemy również uczennicy klasy III B Klaudii
Dobrzenieckiej, która otrzymała wyróżnienie na szczeblu
gminnym.

                  Wszystko jest poezją

24 lutego br. w szkole spotkali się miłośnicy poezji.  Odbyły
się eliminacje XXXII Konkursu Recytatorskiego Prozy i
Poezji Polskiej. Przez prawie siedem godzin rozbrzmiewały
 piękne strofy poezji i tej klasycznej, i tej współczesnej. Do
konkursu w trzech kategoriach wiekowych przystąpiło 36
osób.
  Był w młodszej grupie Tuwim, Brzechwa, Wawiłow,
Fronczak, Papuzińska. Natomiast w starszych grupach
prezentowano m.in. utwory Mickiewicza, Słowackiego,
Konopnickiej, Szymborskiej, Herberta, Tuwima, Asnyka,
Gałczyńskiego i Osieckiej. Było bardzo nastrojowo i
poważnie, ale były tez chwile radosne. Uczniowie recytujący
wykazali się wysokim poziomem interpretacji poezji i prozy. 
Zachwyciła mnie zróżnicowana tematyka przedstawianych
wierszy. Uczestnicy konkursu z wielkim wyczuciem
oddawali klimat recytowanych utworów, a tym samym w
przemawiający sposób przedstawiali ich treść. Recytatorzy
mieli trafnie dobrany repertuar do kategorii wiekowej i
wszyscy, mimo ogromnej tremy, przedstawili wiersze w
bardzo ciekawy sposób. Jury w składzie: Mariola Kozakow
– przewodnicząca oraz Beata Klein i Sylwia Holk- Łebińska
pracowały w pocie czoła.
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I miejsce przyznano Michalinie Hallmann z klasy II a, za wiersze pt. „Naburmuszona  wrona'' Agnieszki
Fronczek i Joanny Papuzińskiej „Jak nasza mama zreperowała księżyc”.
 II miejsce otrzymał Artur Philipp, również z klasy II a, który zaprezentował utwory "Kotka" Ewy
Skarżyńskiej i Danuty Wawiłow „Jak tu ciemno”.
 III miejsce zajęła Wiktora Kalkowska z klasy II b za wiersze: Juliana Tuwima „Spóźniony słowik
”  i "Kotka" Ewy Skarżyńskiej.
                         
                  Po krótkiej przerwie  recytację  rozpoczęły klasy IV-VI. 

W tej kategorii dominowały wiersze Wisławy Szymborskiej oraz Juliana Tuwima. Wszyscy
uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani i konkurencja była wielka.
 I miejsce zajął Kacper Puzio z klasy VIa. Recytował wiersze pt. ''Pierwsza miłość '' Wisławy
Szymborskiej oraz  utwór Juliana Tuwima pt. „Wiersz wyszydzający dzieci”.
II miejsce zajął Artur Parchem z klasy IVa. Przedstawił ''Telefon'' Juliana Tuwima oraz utwór
Władysława  Broniewskiego ''Brzoza''.
III miejsce otrzymała Amelia Biernat. Amelka wyrecytowała wiersze ''Do młodych'' Adama
Asnyka oraz ''Ze wspomnień'' Wisławy Szymborskiej.

   W trzeciej kategorii wiekowej klas I-III Gimnazjum wystąpiło 11 recytatorów.

Widoczny był ogrom pracy wykonawców oraz ich nauczycieli, którzy właściwie przygotowali
swoich podopiecznych do występu. Przy niektórych utworach, aż łezka zakręciła się w oku.
Po laur zwycięstwa sięgnęła Paulina Paczoska z kl.II a, która  recytowała ''Romantyczność ''
Adama Mickiewicza oraz Zbigniewa Herberta „U wrót doliny”.
 II miejsce zajęła uczennica  klasy III b Klaudia Dobrzeniecka . Klaudia zaprezentowała nam
''Niewidzialną drabinę'' Agnieszki Osieckiej i utwór Zbigniewa Herberta „Tren Fortynbrasa”.
 Zaś III miejsce zajął Kacper Damaszke, który zyskał uznanie jurorów, recytując wiersz pt.
''Jedna chwila ''Adama Asnyka oraz interpretując wiersz dla sepleniących ''Strasna zaba''
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.  Wszystkim uczestnikom przewodnicząca konkursu
serdecznie podziękowała za udział w konkursie, a laureatom wręczyła dyplomy i nagrody
książkowe.

PS. Podczas Gminnych Eliminacji do Wojewódzkiego Konkursu Prozy i Poezji
Polskiej nasi reprezentanci z Gimnazjum zajęli : Paulina Paczoska I miejsce w
gminie, a Klaudia Dobrzeniecka otrzymała wyróżnienie jury. Gratulujemy !
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                                  Powstanie Warszawskie w teatrze

Niedawno byliśmy w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Oglądaliśmy spektakl dyplomowy IV roku Studium

Wokalno-Aktorskiego pt. „Pamiętnik z Powstania Warszawskiego” wg utworu Mirona Białoszewskiego.

Jest on uznawany za arcydzieło i opisuje życie ludności cywilnej w czasie powstania. To tragedia

walczącego miasta i kolejne etapy jego agonii. Widowisko jest wstrząsającą relacją ukazującą obraz

codziennej egzystencji setek tysięcy ludzi uwięzionych w burzonej stolicy. Wielka zaleta spektaklu to

jego prostota. Reżyser przedstawienia prof. Jerzy Bielunas po mistrzowsku pokazał wzruszająca

tragedię miasta w 1944roku. 

Spektakl fantastycznie wykonany i utrzymany w doskonałym tempie. Scena podczas przedstawienia

została wykorzystana całkowicie, jak również rzędy rusztowań  sięgających pod sufitem. 

Ruch sceniczny zachwycał dynamiką i dzięki ustawicznej zmianie
położenia i nachylenia stołów, aktorzy po nich wspinali się, zsuwali,
czołgali i podnosili. Scena Kameralna została wykorzystana na całej
swej przestrzeni. Widz czuł się jak w oblężonej Warszawie. Spektakl
przedstawia klimat dramatycznej ucieczki przed śmiercią mieszkańców
celowo niszczonego miasta. Scena przejścia przez kanały była
imponująca i robiła wrażenie.  
Był to jeden z najlepszych spektakli, jaki widziałam w Teatrze
Muzycznym.
Młodzi aktorzy wkraczający w świat teatru, zagrali wyśmienicie.
Szybkie tempo, proste środki, pięknie zaśpiewane piosenki i ta
niesamowita muzyka Pana Pospieszalskiego śpiewana na żywo w
pełnym biegu. Efekt pracy reżysera z młodymi ludźmi budzi szacunek.
Spektakl ogląda sie z zapartym tchem.
  Teatr Muzyczny przypomniał prozę Mirona Białoszewskiego. Siedzący
obok mnie uczniowie byli wpatrzenie w scenę jak w telewizor. Młodzież
była zasłuchana i wzruszona... – i to najlepiej świadczy o poziomie
pracy reżysera, choreografa i grze młodych aktorów. Tak ukazane
Powstanie Warszawskie porusza, przypomina historię, ma formę
edukacyjną. Wielkie brawa dla całego Zespołu!  Na przedstawieniu
widziałam również babcie z wnuczkami, być może uczestniczyły w
Powstaniu, a obecnie, zapewne, mieszkają w Trójmieście …
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 POZDROWIENIA
Pozdrowienia dla typowego przedsiębiorcy Szymona z I
,,b" gim. 
~Cicha Wielbicielka~ 
Pozdrawiam Patrycję Lassin od W.k :) 
Pozdrawiamy Paulinę -wpadaj na grzanki ! Julia & Pati 
Pozdrawiamy Juliusza Czyteliusza P&P 
Dla Pana Waldka z Teledysku ~J.P, K.P , S.O~ :) 
Pozdrawienia dla Julii Frankowskiej , Kamili Bieszke I Julii
Cylkowskiej 
Koleżanka z VI ,,b" Weronika Garzombkie 
Pozdrowinia dla Laury i Wiktorii od Alicjii
Dla Paulinki -piekę tosty ! Julia 
Pozdrowinia dla prokuratora z I,,b" gim. ~Sister~ 
Serdecznie Pozdrawiam Paulinę Halmann od Wiktorii z
Ang 
Pozdrowinia dla najlepszych grup języka angielskiego z
kals IV-VI 
~Your favourite Teacher :) 
Pozdrawiam A. z kalsy VI ,,a" od K. 
Pozdrowinia dla Alicji Wojewskiej i Kingi Halman od
Laury 
Pozdrawiam Olivię ze Spytek Julia ;* 
Pozdrawiam Kamila Cz. - Jesteś Najlepszy! Alicja i
Wiktoria 
Pozdrawiam Wiwióretki -Orzeszek :D 
Posyłam uśmiech do wszystkich Uniów a buziaczki dla II
,,a" (SP)

Przyjaźń

.

„Gryzipiór” – miesięcznik uczniowski – Adres redakcji: Zespół Szkół z
Oddział Integracyjnymi w Kielnie, 84-208 Kielno , ul Szkolna 4 gm.
Szemud.

Redaguje zespół: mgr Mariola Kozakow redaktor i opiekun Junior
Gazety.
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Julia Parchem - dziennikarz
Julia Węzeł - dziennikarz
Kinga Parchem - dziennikarz tematyczny
Patrycja Paczoska - dziennikarz
Paulina Grzeńkowska - dziennikarz
Oliwia Szczurow - dziennikarz
 Dorota Kamińska– dziennikarz tematyczny
Waldemar Kozakow– dziennikarz, grafika
Weronika Garzombke- dziennikarz


