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NASZA KAMPANIA DOCENIONA

DEBIUT   RECYTATORSKI

Kampania społeczna "Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie"
otrzymała Odznakę Jakości.  Projekt “Ja nie widzę Ciebie,
Ty zobacz mnie” stwarzał możliwość wzajemnego uczenia
się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur
współpracy. Wiele z zadań wykonaliśmy wspólnie ze szkołą
partnerską. Dzieliliśmy się pomysłami. Każda ze szkół
wykazywała się własnym pomysłem na konkretną akcję,
konkretny temat, sposób realizacji. Praca nad projektem
była dla wszystkich uczestników wspaniałą przygodą i
pretekstem do zawarcia wielu interesujących znajomości.
Pracowaliśmy razem nad wspólnym wynikiem i
pomagaliśmy sobie wzajemnie podczas realizacji
poszczególnych zadań projektu, ale nie pracowaliśmy w tym
samym czasie i nad identycznym zadaniem. Dzięki
projektowi mogliśmy wyjść poza budynek szkolny i cztery
ściany klasy, uczyć się bez korzystania z podręcznika.
Realizując projekt eTwinning, pracowaliśmy nad
zwiększeniem integracji osób niewidomych ze
środowiskiem społecznym oraz poprawieniem ich
funkcjonowania w tym środowisku. Nasze działania służyły
przygotowaniu społeczeństwa do udzielania właściwej
pomocy osobom z dysfunkcją narządu wzroku, zauważenie
ich problemów...str.2

Nauczycielka języka
polskiego zaproponowała mi
udział w X Turnieju
Recytatorskim im. K.I.
Gałczyńskiego o Puchar
Burmistrza Morynia. 
Podjąłem się wyzwania,
wziąłem udział w X Turnieju
Recytatorskim im. K.I.
Gałczyńskiego o Puchar
Burmistrza Morynia. Miałem
do nauki trudny wiersz,
któremu poświęciłem wiele
godzin, kosztem swoich
obowiązków...str.2
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NASZA KAMPANIA DOCENIONA

DEBIUT RECYTATORSKI     

(...)Mam nadzieję, że moi uczniowie przełamią lęk
we wzajemnych kontaktach, a zdobyte informacje
na temat właściwej pomocy osobom niewidomym
zaowocują zachowaniami wynikającymi z empatii
i otwartości.

                                           Wioletta Rafałowicz

Fot. Fot. Fot.

(...)Udział w tym konkursie dał mi wielką
satysfakcję, że podołałem temu wyzwaniu, jak i
wzbogacił mnie o nowe doświadczenie.
Nauczycielka języka polskiego zaproponowała mi
udział w X Turnieju Recytatorskim im. K.I.
Gałczyńskiego o Puchar Burmistrza Morynia.
Miałem miesiąc czasu na naukę wiersza pt.
,,Rzadko na moich wargach”, którego autorem
jest Jan Kasprowicz. Poświęcałem wiele godzin
dziennie, aby go zapamiętać, a w nauce recytacji 
pomagała mi moja nauczycielka. Wiersz był dla
mnie dość trudny, gdyż miał ciężkie słowa do
zapamiętania. Dotychczas nie miałem do
czynienia z recytacją, lecz podołałem temu.
X Turniej Recytatorski im. K.I. Gałczyńskiego o
Puchar Burmistrza Morynia odbywał się w środę
28 listopada 2018 o godzinie 10:00. Konkurs w
tym roku poświęcony był „Poezji patriotycznej i
niepodległościowej”. Pojechałem tam z moją
mamą, która była dla mnie wielkim wsparciem.
Na miejscu miło nas przywitali organizatorzy.
Zaczęło się punktualnie. Rywalizacja
przeprowadzona była w dwóch kategoriach
wiekowych : kl. III-VI Szkół Podstawowych, kl.
VII, VIII SP i III Gimnazjum – w sumie 36
uczestników z Cedyni, Mieszkowic, Chojny,
Nawodnej, Troszyna, Dębna i Morynia. 

W składzie jury były: przewodnicząca Jadwiga
Fragstein-Niemsdorff (Moryń), Barbara Nowicka
(dyrektor MGOK w Mieszkowicach), Krystyna
Leddin (bibliotekarz MBP Chojna). Recytacja
zaczęła się od mojej kategorii wiekowej, w której
byłem siódmy w kolejności. Już po pierwszych
wystąpieniach zauważyłem wysoki poziom rywali.
Jeszcze bardziej się zestresowałem. Wiedziałem,
że muszę temu podołać, aby moją ciężka praca
nie poszła na marne. Mój występ nawet nie wiem
kiedy minął, jedyne co pamiętam, to zapowiedź
mojej osoby i oklaski na koniec. Po dwóch
godzinach występów wszystkich uczestników
przyszedł czas na naradę jury. W tym czasie
zostaliśmy zaproszeni na mały poczęstunek.
Napięcie narastało z minuty na minutę. I się
stało…Jury wyłoniło następujących laureatów : w
kategorii klas III-VI SP: miejsce I – Maria Paluch
(Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu, instr. Bożena
Rusak), miejsce II – Zuzanna Szczerba
(Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu, instr. Bożena
Rusak) miejsce III ex aequo – Paulina Pociej
(Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu, instr. Bożena
Rusak) oraz Kacper Klimczak (Centrum Kultury w
Chojnie, instr. Bożena Rusak)...str.3 
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O CZYM ĆWIERKAJĄ UCZNIOWIE?- SZKOLNY KONKURS NA
RECENZJĘ

LEKTURA NA KOSZULCE

(...)wyróżnienie – Jagoda Chatłas (Szkoła
Podstawowa nr 2 w Chojnie, instr. Przemysław
Tylus) wyróżnienie – Agata Pilitowska (Szkoła
Podstawowa nr 2 w Chojnie, instr. Ewa Szwech)
w kategorii kl. VII i VIII SP oraz III Gimnazjum
miejsce I – Patrycja Szczerba (Cedyński Ośrodek
Kultury i Sportu, instr. Bożena Rusak) miejsce II –
Marta Kwiecień (Zespół Szkół w Moryniu, inst.
Krzysztof Jaz) miejsce III – Martyna Zawalska
(Szkoła Podstawowa nr 2 w Chojnie, instr.
Przemysław Tylus). Nagrodę główną Grand Prix –
Puchar Burmistrza Morynia zdobyła Agata
Krupińska (Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu,
instr. Bożena Rusak). Nagrody książkowe oraz
Puchar wręczył przewodniczący Rady Miejskiej w
Moryniu Krzysztof Konecki. Niestety, mojego
nazwiska nie wyczytano. Byłem świadomy, że
poziom był bardzo wysoki, a dziewczyny, które
zwyciężyły, wykazały się wielkim talentem
recytatorskim.
Był to mój debiut w konkursie recytatorskim.
Mimo nie zdobycia żadnej nagrody, nie żałuję
podejścia do niego. Nabyłem nowych
doświadczeń i mam satysfakcję, że udało mi się
nauczyć tak trudnego wiersza.
                                               Oliwier Rozalik

Tym razem zaplanowałam wykonanie przez
uczniów projektu koszulki młodzieżowej,
nawiązującej tematycznie do lektury "Kamienie na
szaniec".
Koszulka stała się okazją do zaprezentowania np.
wybranego bohatera, akcji pod Arsenałem,
zredagowania CV postaci.
Uczniowie czytali fragmenty lektury, opowiadali
sobie wzajemnie o bohaterach, zadawali pytania i
poszukiwali odpowiedzi, określali swój stosunek
do przedstawionych postaci, wskazywali na
wartości prezentowane w utworze itp.
I choć prace nie zawsze są staranne, precyzyjne,
zadanie sprawia uczniom przyjemność, rozwija
ich pomysłowość i pomaga odkryć talenty.
Poza tym dodaje odwagi w wypowiadaniu się,
pomaga zapomnieć o swoim lęku, stresie,
zajmuje ręce, z którymi nie zawsze wiemy, co
zrobić.
Sama oryginalna aktywność sprawia, że
uczniowie zapamiętują lekturę. Przy okazji toczyła
się dyskusja na temat współczesnego
patriotyzmu i gotowości do poświęcenia dla
drugiego człowieka...str.4 

Uwaga uczniowie klas 4, 5, 7 i 8 szkoły
podstawowej oraz 3 gimnazjum!
Redakcja szkolnej gazety "Arkadia" zaprasza do
udziału w konkursie na recenzję książki, płyty
muzycznej, gry planszowej lub komputerowej,
filmu, spektaklu teatralnego, wydarzenia lokalnego
itp.
Regulamin:
1. Recenzja musi być oryginalnym dziełem
własnym (Nie dopuszcza się plagiatów, cytatów,
kopiowanych fragmentów cudzych prac itp.).
2. Praca widoczna jest dla wszystkich-
zamieszczamy ją na portalu YoungFace.tv do 5
stycznia 2019 r. (Podczas rejestracji na portalu
dopisujemy się do zespołu Szkoły Podstawowej
nr 2 im. A. Fiedlera w Dębnie).
3. Do tekstu dołączamy minimum jedno zdjęcie,
pamiętając o przestrzeganiu praw autorskich.
4. Powołana komisja konkursowa przyzna
nagrody autorom najciekawszych publikacji. 

5. Zostanie też przyznana nagroda publiczności
dla recenzji, która uzyska jak największą liczbę
polubień w internecie. (Na portalu dziennikarskim
YoungFace.tv przy Waszej recenzji będą się
pojawiały punkty, m. in. za polubienie Waszej
recenzji).
6. Wszystkie prace zostaną zarchiwizowane na
wspólnej tablicy przez organizatora. Link do
tablicy zostanie podany najpóźniej 5 stycznia
2019 r.
7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 20 stycznia
2019 r., a wyniki zostaną opublikowane na
szkolnej stronie internetowej.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY. PIÓRA W DŁOŃ
I DO DZIEŁA!
Uwaga! Dla poszukujących wskazówek
zamieszczam link do Poradnika dobrego
recenzenta.http://redakcja-
essentia.blogspot.com/2014/08/poradnik-dobrego-
recenzenta.html
  Opiekun szkolnej gazety - Wioletta Rafałowicz
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LEKTURA NA KOSZULCE

CZYTAJ! OGLĄDAJ! POLECAJ! REDAKCJA  ARKADII

(...)Zastanawialiśmy się nad tym, co znaczy być
prawdziwym człowiekiem, czy wojna może być
usprawiedliwieniem dla odbierania komuś życia,
czy znamy przykłady prawdziwej  przyjaźni
wśród naszych najbliższych.
Uczniowie zadawali sobie pytanie, czy można
torturować drugiego człowieka, jak ważne jest
wychowanie i przykład członków rodziny, czy
rodzice mogą być autorytetami nastolatków.
Ćwiczymy argumentowanie i podawanie
przykładów. Zajmowali stanowisko i dowodzili
jego słuszności. Słuchali wzajemnie swoich
wypowiedzi i zachowywali się kulturalnie, mimo
że nie zawsze się zgadzali. Wskazywali
fragmenty i głośno je odczytywali.
Lekcja bardzo angażowała uczniów i szybko
mijała.

                                          Wioletta Rafałowicz

"Nigdy w historii ludzkich konfliktów tak wielu
zawdzięcza tak wiele tak nielicznym.”- słowa te
padły podczas przemówienia w brytyjskiej Izbie
Gmin na temat pilotów RAF-u i innych krajów
alianckich, odbyła się 20 sierpnia 1940 roku, a
padły z ust samego Winstona Churchilla, premiera
Wielkiej Brytanii, głowy Anglii i osoby najbardziej
rozpoznawalnej podczas trwania drugiej wojny. To
pokazuje wkład polskich lotników w zwycięską
bitwę. Arkady Fiedler z polecenia Władysława
Sikorskiego napisał o tych osiągnięciach książkę,
której treść postaram się Wam streścić i zachęcić
do jej przeczytania.  „Dywizjon 303” Arkadego
Fiedlera to książka-dokument, opisująca dni
chwały polskich myśliwców, biorących udział w
Bitwie o Brytanię w 1940 roku. Autor pisał ją na
bieżąco, pod wpływem wzruszenia i własnych
emocji, wywołanych sukcesami rodaków. 
Książka składa się z 20 rozdziałów, które są
relacjami z walk polskich lotników w bitwie o
Anglię. A powstałą ona, dlatego że w tamtym
czasie Arkady Fiedler służył w wojsku i z
polecenia Władysława Sikorskiego, naczelnego
wodza i premiera rządu londyńskiego, wybrał się
do Wielkiej Brytanii, aby opisać osiągnięcia
polskich myśliwców.

Arkady Fiedler często podkreślał, że piloci tego
dywizjonu są odważni, dumni i skłonni do
poświęceń za kolegów, których łączyła silna więź.
Po przeczytaniu tej książki znamy takich asów
polskiego lotnictwa jak: Witold Urbanowicz, Witold
Łokuciewski, Mirosław Ferić, Ludwik Paszkiewicz
czy Josef František. Gdy na lekcjach historii
zostanie poruszony temat dywizjonu, będziemy
mieli okazję wykazać się wiedzą, którą
zaczerpnęliśmy z książki Arkadego Fiedlera.
Mocną stroną tego utworu jak i autora jest to, że
nie wyolbrzymiał wkładu jednych, a pomniejszał
rolę drugich. Książka jest zbiorem zdjęć Arkadego
Fiedlera przybliżających nam dzieje bohaterów,
co ułatwia wyobrażenie  sobie sytuacji opisanych
w książce. Książka jest przystępna dla
przeciętnego czytelnika. Utwór czyta się gładko i
szybko.  W ten sposób książka dociera do
szerszego grona odbiorców i większa ilość osób
zna losy polskich lotników. Dla  niektórych może
być ona nieatrakcyjna z powodu swojego
militarnego charakteru i gdyby odsłonięto kawałek
życia prywatnego lotników, byłaby
przystępniejsza dla większej ilości odbiorców.
                                                 Jakub Berliński

Fot. Fot.
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