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Szczęśliwego
Nowego Roku

FERIE!

WOLNE!
Rok, który się rozpoczął będzie bardzo ciekawy. Sejm ustanowił
jego patronów. Uhonorowani zostali: św. Jan Paweł II, hetman
Stanisław Żółkiewski, Roman Ingarden i Leopold Tyrmand.2020
rok będzie także rokiem Bitwy Warszawskiej 1920 roku oraz
Zaślubin Polski z morzem w Pucku w jej 100. rocznicę.W tym
roku przypada 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły. Sejm
docenił Jego niezwykłą rolę, jaką odegrał w dziejach naszego
narodu, ale także całego świata. Stanisław Żółkiewski brał
udział we wszystkich wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą 
w drugiej połowie XVI wieku i początkach XVII wieku. Roman
Ingarden to jeden z najwybitniejszych polskich filozofów. W tym
roku przypada 50. rocznica jego śmierci. W 2020 roku przypada
100. rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda – wybitnego pisarza,
dziennikarza i publicysty. 

Odliczam dni, gdy będę mógł 
zostać w domu.
Zaszyję się w domowych pieleszach
i lepiej, żeby nikt mi nie przeszkadzał
i ja nie będę w drogę wchodził nikomu.
Ferie to czas odpoczynku,
nie tylko dla uczniów
ale również dla nauczycieli,
bo dużo czasami kłopotów z nami mieli.
Posiedzimy w świecie wirtualnym,
pójdziemy na basen, lodowisko.
Spotkamy się z kolegami,
możemy praktycznie robić wszystko.
Czasu będziemy mieć dużo
wykorzystamy go intensywnie,
by wrócić do szkoły z zapałem
i skończyć klasę pozytywnie.

Próbne egzaminy z języka polskiego,
matematyki, języka angielskiego zmęczyły
nas. Semestr zakończony, oceny
wystawione. Jedni bardziej zadowoleni,
drudzy mniej. Każdy czeka na swoje
ulubione zajęcia: jedni wyjeżdżają, inni
planują wyjście do kina, na lodowisko lub
spotkanie z kolegami, bo w czasie nauki
mało jest czasu, aby się zebrać. Moim
największym marzeniem jest się wyspać,
bo choć brakuje śniegu, to ja chyba jak
niedźwiadek mógłbym zapaść w sen
zimowy. Wszystkim życzę miłego
odpoczynku. Proszę regenerować siły 
na dalszą naukę.
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ORSZAK TRZECH KRÓLIRÓLI
.

W poniedziałek 6 stycznia 2020 roku odbył się Orszak
Trzech Króli, w Pile już po raz czwarty, pod hasłem
,,Cuda, cuda ogłaszają''. Został zorganizowany  przez
parafie pilskie, Urząd Miasta, Regionalne Centrum
Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu. Marsz rozpoczął
się  o godz. 15.00  spod pomnika Jana Pawła II na pl.
Zwycięstwa i ulicami miasta przedefilował na pl.
Staszica, gdzie królowie Kacper, Melchior i Baltazar
złożyli dary Dzieciątku. Podczas pochodu 
przygrywała nam kapela Ondraszków. Wiele pilanek i
pilan uczestniczyło  w tym marszu, większość
przebrała się, na głowy wszyscy założyli papierowe
korony. Atmosfera była wspaniała. Każdy bawił się
dobrze. Polecam na następny rok.  

Szymon

.
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Szopka bożonarodzeniowa
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Tradycja urządzania szopki trafiła do Polski ok. XIII w. Początkowo robili
to tylko zakonnicy, z czasem jednak coraz więcej świeckich osób zaczęło
je tworzyć. Zwyczaj budowania bożonarodzeniowych szopek był i jest
szczególnie popularny w Krakowie, gdzie do tej pory można podziwiać
piękne kolorowe szopki krakowskie. Za twórców tradycji budowania
krakowskich szopek uznaje się tamtejszych murarzy, którzy tworzyli
zarówno niewielkie szopki na sprzedaż, jak i piękne duże szopki wigilijne
z kukiełkami, które nabierały charakteru obnośnego teatrzyku. Obecnie w
wielu miejscach tworzy się także żywe szopki, gdzie zamiast figurek są
aktorzy w towarzystwie żywych zwierząt. W naszych pilskich parafiach
każda szopka jest inna, a wszystkie bardzo wymowne. Mnie
urzekła  swoim hasłem szopka w parafii pw. NMP Wspomożenia
Wiernych, bo rzeczywiście już mały Jezus mówi nam, że jest z nami,
małymi i dużymi, biednymi, i bogatymi od samego narodzenia. aż po
wszystkie dni życia człowieka. Tak długo, jak będzie istniał świat.
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Wspomnienie o babci
Kobieta o dobrym sercu,
ciągle uśmiechnięta,
zadająca wiele pytań,
interesująca się moim życiem.
Nie przyjeżdżałaś do mnie często,
ja u Ciebie byłem częściej.
Cieszyłaś się, rozmawialiśmy,
lubiłaś mówić: ,,usiądź, nic nie rób, pogadamy''.
Przygotowywałem Ci sałatki,
kanapki, cieszyłaś się z tego.
Byłem Ci potrzebny.
Ty miałaś dla mnie
również wiele smakołyków,
rozpieszczałaś mnie.
Gdy odjeżdżaliśmy, wychodziłaś na schody 
i długo machałaś.
Mnie było bardzo smutno,
gdy wracałem. Musiałem zadzwonić,
bo martwiłaś się, czy szczęśliwie dojedziemy.
Teraz pusto jest w Twoim mieszkaniu,
mój telefon  milczy.
Jednak ja myślę o Tobie i tęsknię,
żyć trzeba dalej, choć ciężko.
Pamiętam, nie zapomnę
bo bardzo Cię kocham, Babciu.

OLGA TOKARCZUK - NASZA NOBLISTKA
  Otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za
rok 2018  i jest piątą polską noblistką w tej kategorii.
Jak podała Szwedzka Akademia, pisarka otrzymała
nagrodę za wyobraźnię narracyjną, która z
encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie
granic jako formę życia. 
Zadebiutowała w 1979 na łamach pisma „Na przełaj”,
gdzie pod pseudonimem Natasza Borodin ogłosiła
pierwsze opowiadania. Jako powieściopisarka
zadebiutowała w 1993. Wydała wówczas "Podróż
ludzi Księgi".

Książka uzyskała nagrodę Polskiego Towarzystwa
Wydawców Książek. Jest autorką 14 powieści w tym
najsłynniejszych: “Bieguni”, “Księgi Jakubowe”,
“Prawiek i inne czasy”. W twórczości Olgi Tokarczuk
możemy wyróżnić trzy podstawowe cechy: motyw
podróży,  mityczność oraz tajemniczość. Występują tu
elementy fantastyczne, magia, a nawet science-
fiction. Innym elementem łączącym większą część
dorobku Tokarczuk jest częste odwoływanie się do
historii. Jest laureatką wielu nagród, w tym dwa razy
otrzymała Nagrodę Literacką "Nike". Pisarka jest
zdeklarowaną feministką, wspiera działania na rzecz
ochrony środowiska, praw zwierząt,
równouprawnienia i społeczeństwa obywatelskiego.
Wiem, że Olga Tokarczuk wzbudza wiele kontrowersji
w naszym społeczeństwie. Ponieważ sam nie
poznałem do tej pory twórczości pisarki (może jeszcze
jestem na nią za młody), więc nie mogę nic od siebie
powiedzieć. Mam nadzieję, że ci, którzy zabierają w
tej sprawie głos (za lub przeciw), wcześniej
przeczytali jej książki. Mnie pozostaje cieszyć się, że
kolejna Polka otrzymała Nagrodę Nobla.

Franciszek
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