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DLA  NIEPODLEGŁEJ

Rok 2018 obfituje w wiele imprez związanych z setną
rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uczniowie naszej szkoły biorą w nich czynny udział, chcąc
godnie uczcić to wielkie święto.  24.10.2018 roku
skorzystaliśmy z zaproszenia i wzięliśmy udział w
Niepodległościowych Konfrontacjach Artystycznych
organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 wraz z
Dębnowskim  Ośrodkiem Kultury. W przeglądzie
uczestniczyli uczniowie sześciu szkół nasze gminy: Szkoły
Podstawowej nr 1 z Dębna, Szkoły Podstawowej nr 3 z
Dębna, Szkoły Podstawowej w Sarbinowie, Szkoły
Podstawowej w Różańsku, Zespołu Szkół Stowarzyszenia
Oświatowego w Dębnie oraz uczniowie naszej szkoły. 
Dziewczynki z koła teatralno - tanecznego „Fiedler”
zaprezentowały spektakl pod tytułem „Niepodległa”, w
którym za pomocą tańca i piosenki pokazały trudne dzieje
naszego państwa. Wszystkie spektakle tak bardzo się
spodobały, że zapadła decyzja o ponownym ich pokazaniu
mieszkańcom naszego miasta. Już dziś zapraszamy na to
wydarzenie  do Dębnowskiego Ośrodka Kultury.  Wszyscy
uczestnicy przeglądu w nagrodę wyjadą do teatru.
                                     Elżbieta Bąk i Joanna Łazorczyk

1 listopada obchodzony jest Dzień Wszystkich Świętych. Związanych jest z nim wiele
polskich tradycji. A nieco wcześniej, 31 października wieczorem, niektórzy rozpoczynają
kostiumową zabawę, zwaną Halloween. Święto Zmarłych to dzień, w którym wspominamy
naszych zmarłych bliskich. Co więcej, wiąże się to z mnóstwem tradycji i obrzędów.
Tradycje Dnia Święta Zmarłych
W tym dniu wszyscy przychodzą na cmentarze, zapalając znicze i modląc się za zmarłych.
Obchodzą to święto również ludzie innego wyznania, bezwyznaniowcy i niewierzący. Święto
Zmarłych jest dniem wolnym od pracy, więc korzystają z niego wszyscy, większość
oczywiście aby dochować tradycji wspominania zmarłych.
W przeszłości wierzono, że żebracy siedzący przed kościołami i cmentarzami utrzymują
kontakt z zaświatami i to właśnie ich proszono o modlitwę za zmarłych. W zamian dostawali
oni specjalne wypiekane chlebki. Zgodnie z tradycją wypiekano ich tyle, ile było zmarłych w
rodzinie.
Następnym obrzędem jest uroczystość dziadów, czyli biesiadowanie.  Pochodzi ona
jeszcze z czasów przedchrześcijańskich. Na grobach stawiano garnki z miodem i kaszą,
jajka. Wylewano przez ramię wódkę lub kropiono nią groby...str.2 
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DLA  NIEPODLEGŁEJ

(...)W ten sposób żywi biesiadowali ze zmarłymi.
Kolejnym zwyczajem jest palenie ognisk. Ogień to
symbol modlitwy, pamięci i wdzięczności.
Dawniej palono ogniska na rozdrożach dróg,
wskazując zmarłym drogę oraz aby ochronić
żywych przed wizytą demonów oraz duchów
potępionych samobójców, topielców czy
skazanych na śmierć morderców.
Dziś wszystkie obrzędy zastąpione są
odwiedzaniem cmentarzy, nabożeństwami w
kościołach oraz składaniem kwiatów, zniczy na
groby zmarłych.
                                      Wiktoria Korzeniowska

Mieszkańcy Dębna również niezwykle obchodzili
100 – lecie Odzyskania Niepodległości
11 listopada 2018r. świętowaliśmy stulecie
odzyskania niepodległości przez Polskę. W tym
czasie na terenie całego kraju odbywały się setki
wydarzeń celebrujących tę wyjątkową rocznicę.
W naszym mieście również odbyło się wiele
ciekawych wydarzeń i inicjatyw nawiązujących do
tego ważnego wydarzenia. Niemal każde miasto
chlubiło się niezwykłym projektem, programem
mającym upamiętnić setną rocznicę wydarzeń z
listopada 1918 roku. I tak na przykład uczniowie i
nauczyciele z różnych szkół podlegający
Kuratorium Oświatowego  w Lublinie pobili rekord
Polski w tańczeniu poloneza. W sumie
poloneza zatańczyło ponad jedenaście tysięcy
uczestników. Prawda, że to jest niebywały wynik?
A wracając do obchodów rocznicowych w
naszym mieście, można powiedzieć, iż
mieszkańcy naszego miasta również chlubnie
obchodzili tę wyjątkową rocznicę. Właściwe
obchody rozpoczęły się już w piątek 09.11. 2018
roku, gdyż tego dnia właśnie uczniowie ze Szkoły
Podstawowej Nr 2 przygotowali happening pt.
„Powitanie Piłsudskiego-powitanie Niepodległości”
na Placu Konstytucji  3 Maja. W uroczystości
udział wzięły również najmłodsze dzieci z
Przedszkola Nr 1 „Czarodziejska Kraina”, które -
pomimo zimna- przyszły na plac świętować i
zaśpiewały hymn narodowy. Wieczorem odbył się
Spektakl Laserowy zatytułowany „Historia
Niepodległej Polski”...str.3 
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JULIA POSIADACZKĄ “ŁABĘDZIEGO PIÓRA”

POLSCY  SUPERMENI  NIEPODLEGŁOŚCI

(...)W ramach obchodów Święta Odzyskania
Niepodległości Biblioteka miejska przygotowała
wystawę okolicznościową. Na szczególną uwagę
zasługuje zbiór monet, banknotów
funkcjonujących w Polsce, historia polskiej waluty
od odzyskania niepodległości do czasów
obecnych oraz kolekcja znaczków Poczty
Polskiej-istna perełka jeśli chodzi o sympatyków
filatelistyki. Przedstawione zostały również prace
plastyczne z zorganizowanego konkursu pt. „ 100
lat odzyskanej niepodległości”. To tylko część z
wielu inicjatyw i projektów w naszym mieście 
związanych z upamiętnieniem wydarzeń sprzed
100 lat. Na zakończenie warto wspomnieć o
wydarzeniach kulturalnych, jakie odbyły się w
Dębnowskim Ośrodku Kultury. Na szczególną
uwagę zasługuje widowisko pt. „Obrazki
patriotyczne” w reżyserii Pana Anatola
Wierzchowskiego, ukazującego  zwykłych ludzi
zamieszkałych w trzech zaborach, naocznych
świadków rodzącego się na nowo państwa
polskiego.
                                           Natalia Szałkowska
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14 listopada 2018 r. w Kawiarni Artystycznej
Barlineckiego Ośrodka Kultury odbyło się
wręczenie nagród w Konkursie Literackim im.
Romany Kaszczyc  "O Łabędzie Pióro". Celem
konkursu było zachęcenie do twórczych
poszukiwań artystycznych oraz prezentacja
twórczości własnej uczestników konkursu.
Komisja konkursowa, oceniając nadesłane prace,
brała pod uwagę indywidualizm i oryginalność
ujęcia tematu oraz poprawność stylistyczną. Jury
przyznało wyróżnienie uczennicy klasy 3c- Julii
Rosołowskiej w kategorii poezja. Oto prace Julii:
                  Czekając
 Dzień- nie wiem który. Godzina- zbyt wczesna.
  W powietrzu unosi się przezroczystość.
  Podobna do moich uczuć.
  Bezbarwna i pozbawiona chęci 
  do czegokolwiek.
  Sen uciekł z mojej pamięci.
  Czekam na dzień kolejny,
  bo o jeden bliżej do końca.
  W tym miejscu istnieć przeklętym,
  by móc kiedyś ujrzeć znów słońce.

 
       
                                Uśmiech
    
  Kim jesteś?
  Dlaczego tu stoisz i się uśmiechasz?
  Tak zwyczajnie i szczerze.
  Czy to na pewno do mnie?
  A może ktoś stoi obok
  Z rozwartymi rękoma
  I czeka aż podejdziesz.
  Czy naprawdę stoisz
  ze mną tu samotnie?
  Czy też patrzysz ukradkiem
  Jak strach w burzy moknie?
  Może masz coś dla mnie
  Innego niż uśmiech?
  Lepiej, więc poczekam,
  aż ciekawość uśnie.

Życzę Julii wielu inspiracji twórczych i sukcesów
poetyckich.
                                              Wioletta Rafałowicz
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NASZA KOCHANA OJCZYZNA. NASZA
NIEPODLEGŁA POLSKA!
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JESIENNA ŚWIETLICA

CZYTAJ! OGLĄDAJ! POLECAJ!

NASZA  TWÓRCZOŚĆ

REDAKCJA  ARKADII

W październiku świetlica stała się kolorowa i
przypominała o tym, co piękne w polskim
jesiennym krajobrazie.W tym pomieszczeniu
wyrosło niesamowite drzewo, gatunek, którego
nigdzie nie spotkacie- FANTAZJA DWÓJKI.
"Umysł dziecka to las, którego wierzchołki lekko
się poruszają, gałęzie splatają, liście drżąc
dotykają".
Barwne jesienne liście ozdobiły konary drzewa i
udekorowały korytarze szkolne. Piękne wianki,
własnoręcznie wykonane wykonane przez
uczniów w świetlicy, sprawiły, że odeszły w
niepamięć nasze obawy związane z obowiązkami
szkolnymi.
Gazetka ścienna przypominała o zbliżającym się
świętach Wszystkich Świętych i Dnia
Zadusznego.
Uczniowie chętnie pracowali przy ich tworzeniu po
odrobieniu prac domowych. Każdemu uczniowi
dajemy z siebie tyle, ile potrzebuje, by osiągnąć
sukces i zrealizować swoje marzenia.

                                           Wioletta Rafałowicz
Fot.

              Miłe powitanie jesieni
  Szła dziewczyna krętym szlakiem,
   idąc się potknęła.
  Upadając, wypadł z dłoni
  kolorowy, mały, szorstki
  liść pochodzący z drzewa.
  Przyszła jesień wielkim krokiem,
  zapukała w okna.
  Przyjaciółki, ciotki, córki
  pędzą w mgnieniu oka.
  Obstawiają mury domu,
  mówią miłe słowa,
  aby jesień kolorowa
  zawitała skromnie w domach.
  I tak leżał ten liść na ziemi
  długie minuty,męczące godziny,
  aż w końcu jesień wesoła,
  wzięła go w swe ramiona
  i zapytała z odrobiną uśmiechu,
  czy to nie czas na pozbycie się tego     
 uciążliwego problemu? 
                                               Hanna Janczura

Ostatnio przeczytałam książkę pt. „Do
wszystkich chłopców, których kochałam”
autorstwa Jenny Han. Han napisała również
książki pt. „P.S I still love you”, „ Always and
forever, Lara Jean”. Autorka pisze przepiękne
powieści dla młodzieży o miłości  za pomocą
młodzieżowego słownictwa, co ułatwia
zrozumienie tekstu i urealnia sytuację z książki.
Lara Jean Covey w swojej szafie trzyma
turkusowe pudełko na kapelusze, w którym
przechowuje swoje listy miłosne. Nie listy, które
dostała, lecz które sama napisała. Pisywała za
każdym razem, gdy zauroczenie było tak silne, że
nie wiedziała, co począć. Spisane listy miały
uwolnić Larę Jean od wszystkich uczuć i nigdy
nie miały byś wysłane do adresatów. Jednakże
ktoś ukradł pudełko i wysłał na papierze słowa,
które miały wyleczyć złamane serce dziewczyny.
Wszyscy chłopcy, w których kiedyś kochała się
Lara, otrzymują listy. Cała sytuacja byłaby może
zabawna, gdyby nie to, że jednym z nich jest były
chłopak starszej z sióstr Song Covey.

Szkoda mi było bohaterki, kiedy listy wypłynęły,
jednakże były momenty, w których byłam bardzo
szczęśliwa.  Zazwyczaj kiedy sytuacja miała
okazać się klapą, Lara się z niej wywiązywała i
potrafiła to zrobić tak, by nie było to niezręczne.
Przeczytana książka bardzo mi się podobała.
Bardzo wciągająca i miła w czytaniu powieść.
Autorka przekazała nam nietuzinkową i wartą
uwagi historię, która z początku bardzo mnie
śmieszyła. Lecz z każda przeczytaną stroną
wciągnęłam się tak, iż nie mogłam oderwać się od
lektury. Każdy rozdział, choć był krótki, ale za to
treściwy, przekazywał wiele. Książka zawierała
również wiele wartościowych cytatów. Jeden z
nich zapadł mi w pamięć : „Nie chciałam dłużej się
bać. Chciałam być odważna. Chciałam… zacząć
żyć. Chciałam się zakochać i być kochaną.”
Polecam ją głównie nastolatkom czytającym
romantyczne komedie lub romanse, gdyż jest to
opowieść o tematyce miłosnej. Jestem pewna, że
niejednej czytelniczce się ona spodoba.
                                         Wiktoria Korzeniowska
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