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13. stycznia 2019r. odbyła się coroczna ogólnoświatowa
zbiórka pieniędzy, w Dębnie zorganizowana przez
Dębnowski Ośrodek Kultury. Zebrana  podczas 27 finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kwota została
przeznaczona na specjalistyczne urządzenia do dziecięcych
szpitali.
Tego dnia o 9:00 grupa wolontariuszy z Dębna miała
spotkanie z panem Michałem Cholewińskim, które dotyczyło
zasad i bezpieczeństwa. Parę minut po dziewiątej wszyscy
wyszli do miasta. Mieszkańcy Dębna mogli nas rozpoznać
dzięki naszym identyfikatorom, przyklejonym na kurtkach
serduszkom i oczywiście trzymanym w rękach puszkom
charakterystycznym dla WOŚP-u. Ludzi była garstka, a co
gorsze, pogoda nie dopisywała. Wiał zimny wiatr i padał
deszcz. Większość czasu wolontariusze spędzali przed
kościołem, gdzie ludzi było znacznie więcej. Jednakże nie
obeszło się bez zbędnych i niemiłych komentarzy
dotyczących zbiórki. Mniej więcej o godzinie 12:30
rozpoczął się bieg charytatywny, który przyniósł duży
zysk...str.2

Semestr się skończył, już połowa za nami. Z tej okazji w
piątek 25 stycznia o godzinie 18:00, na sali sportowej w
Szkole Podstawowej nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie,
odbył się apel semestralny z okazji wręczenia listów
gratulacyjnych.
Apel poprowadziły: uczennica klasy 3d Aleksandra Metelka
oraz uczennica klasy 8a Alicja Ferkaluk. Rozpoczął się on
przemową pani dyrektor Magdaleny Umińskiej, która
pogratulowała wyników uczniom, rodzicom oraz
nauczycielom.
Uczniom, którzy zakwalifikowali się do wojewódzkiego etapu
konkursów przedmiotowych wręczono nagrody, a uczniom
którzy osiągnęli średnią powyżej 5,20 przyznano  stypendia
naukowe. Przygotowywania do konkursów na pewno zajęły
dużo czasu, a osiągnięcie wysokiej średniej też jest nie lada
wyzwaniem. Gratuluję więc wszystkim uczniom, którzy taki
sukces osiągnęli...str.2
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27 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W NASZYM MIEŚCIE NASZA  TWÓRCZOŚĆ

Później wszyscy ponownie wyszli do miasta w
poszukiwaniu darczyńców. Jednak nic się nie
zmieniło. Każdy próbował zachęcić do wrzucenia
choć grosza do puszki, ale to nic nie skutkowało.
Każdemu, kto zdecydował się wesprzeć naszą
zbiórkę, wręczaliśmy mnóstwo serduszek i
życzyliśmy miłego i słonecznego dnia. Gdy
przeszliśmy spory kawał drogi, ponownie
wróciliśmy do DOK-u, by się ogrzać.
Zauważyliśmy, że większość wolontariuszy jest
zmęczona, a niektórzy oddali już puszki o
godzinie piętnastej z przemęczenia i
przemarznięcia. Jednakże my się nie
poddawałyśmy i ponownie wychodziłyśmy co
jakiś czas, by zobaczyć, czy uda nam się coś
uzbierać. Gdy wchodziłyśmy już do DOK-u, nagle
przybyło mnóstwo osób, które zatrzymywały się
samochodami na środku ulicy, aby dać nam
pieniądze do puszki. Byłyśmy bardzo
zadowolone.  Później, jak skończyłyśmy zbierać
pieniądze, a pogoda stała się jeszcze gorsza,
wróciłyśmy do DOK-u i posiedziałyśmy tam
jeszcze troszkę. Mniej więcej o godzinie 16:30
wszyscy wolontariusze zdali swoje puszki i
rozeszli się w mgnieniu oka. Wieczorem w DOK-u
odbyła się aukcja charytatywna.

Przybyło wiele osób, które brały udział w licytacji.
Zespół taneczny Keep umilił czas wszystkim
uczestnikom wspaniałym tańcem. Łącznie na
aukcji uzbierano 15 tys. złotych. Przez cały czas
panowała przyjemna atmosfera. Podczas przerw
w DOK-u także wszyscy wolontariusze chętnie
ze sobą rozmawiali. Poruszane były różne
tematy, ale jednak największym priorytetem w
rozmowach było opowiadanie o tym, co się działo
podczas zbierania pieniędzy. Przez cały ten czas
było bardzo miło i zabawnie, ponieważ niektórzy
żartobliwie rozmawiali, co wywoływało uśmiech
na twarzach wszystkich w sali. Uważam, że
zbiórka WOŚP jest wspaniałym sposobem na
pomoc innym. Jestem dumna, że  społeczeństwo
potrafi pomagać innym bezinteresownie. Jednak
niektórzy z nas mają z tym problem. Tego
samego dnia w Gdańsku przed światełkiem z
nieba doszło do ataku na prezydenta
Adamowicza, który został dźgnięty nożem i stracił
życie. Mam nadzieję, że ludzie zastanowią się
nad swoim postępowaniem i jednak dobro w nich
wygra.

     Wiktoria Korzeniowska i Klaudia Słomińska

Uczniowie, którzy uzyskali średnią powyżej 4,50 i
wzorowe lub bardzo dobre zachowanie oraz ich
rodzice, otrzymali listy gratulacyjne. Najwięcej
osób, które dostały list gratulacyjnych, było z
najmłodszych klas, ale wiadomo, im wyżej tym
ciężej. W wyższych klasach znalazły się jednak
osoby, które sobie poradziły i otrzymały list.
Między wystąpieniami uczniów z poszczególnych
klas gościom zebranym na uroczystości zagrali i
zaśpiewali: Big Band, Amelia Majewska, Wiktoria
Taracińska oraz szkolny zespół muzyczny. Na
apelu zatańczyły również cheerleaderki z naszej
szkoły.
Wydaje mi się, że w tym roku dużo więcej osób
otrzymało listy gratulacyjne. Wiadomo, że mamy
więcej klas w naszej szkole, ale wystąpili również
uczniowie z klas, z których w poprzednich latach
nikt nie otrzymał listu. Oby tak dalej! 
                                                
                                              Alicja Witkowska
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                         Magia książek

  Magią powieści pachnące
  przygodą ciągle tętniące.
  Pomagają, smucą, ciekawią
  dla każdego czytelnika są świetną sprawą

  Można czytać je do woli
  w miejscu, gdzie czas nie gra roli.
 Czytelnia- miejsce ciche, lecz wyobraźnią     
 krzyczące       
  wszystkie wątpliwości kojące.

 Częściej ją odwiedzaj,
 drogi mądrości zwiedzaj.
 Czytanie nas tylko wzbogaca,
 każdemu to się opłaca.

 Książki czyli nieograniczone możliwości,
 skarbnica wiedzy, same przyjemności.
 Czytasz, odpoczywasz i poznajesz,
 całkiem innym człowiekiem się stajesz.

                                                       Julia Muta
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ZIMOWE  KRAJOBRAZY

WALENTYNKI  2019

     ŚNIEŻNE FERIE 

W tym roku pogoda zrobiła dla wszystkich
mieszkańców Dębna  i okolic niespodziankę,  bo 
długo oczekiwana zawitała do nas dopiero z
końcem stycznia. Pierwszego dnia ferii można
było podziwiać zimowy krajobraz.  Od wczesnego
poranka śnieg lekko prószył, na zewnątrz było
biało, płatki śniegu przykryły ziemię.     Bez
potrzeby  umawiania się, bez wysyłania
wiadomości  sms  wszyscy wyszli z domów  i
spotkali się.  Jedni rzucali się śnieżkami, drudzy
robili tropy na śniegu, obowiązkowo  trzeba było
ulepić pierwszego w tym sezonie bałwana.   Była
to okazja do wyciągnięcia    z piwnicy  sanek. 
Zrodził się pomysł na zorganizowanie kuligu w
lesie, bo nie wiadomo jak długo śnieg poleży.  Ta
wyprawa po lesie na sankach  przysporzyła wiele
radości, emocji, adrenaliny a uwieńczeniem
wyprawy były pieczone w ogniu kiełbaski.
Pomimo  zmęczenia, przemoczonych butów i
rękawiczek, nowych siniaków, przemarzniętych
palców  wspólnie uzgodniliśmy, że taki wyjazd
należy powtórzyć.
Taka pogoda dopisywała przez okres ferii w
Dębnie i  mogliśmy skorzystać z uroków zimy,
jeśli  nie wyjechaliśmy z miasta.
                                               Hubert Piekarski

14 lutego, w Walentynki, przekazujemy sobie
dowody sympatii. Jak co roku w naszej szkole
odbyło się święto zakochanych. Samorząd
uczniowski rozpoczął przygotowania do
Walentynek już tydzień wcześniej, stawiając w
naszej świetlicy szkolnej skrzynkę walentynkową,
do której każdy uczeń mógł wrzucać liściki
miłosne dla swojej sympatii. Postanowiono
również uatrakcyjnić obchody tego święta,
ustawiając na naszym holu szkolnym pięknie
przyozdobioną w serduszka fotobudkę, w której
każdy mógł zrobić, walentynkowe zdjęcie. Na
koniec dnia, rozdawane były listy walentynkowe
przez naszych walentykowych listonoszy. Wiele
osób ucieszyły słowa sympatii i miłości a w
szkole zapanował ciepły i radosny klimat. 

                                           Aleksandra Metelka
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Aleksandra Metelka Anna Wierzbicka

Wioletta Rafałowicz

Wioletta Rafałowicz
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REDAKCJA ARKADII

ZACZYTAJ SIĘ W TEJ KSIĄŻCE

CZYTAJ! OGLĄDAJ! POLECAJ!

LEKTURA W
PUDEŁKU

Zapraszam do włączenia się w działania
projektowe. Wspólnie uczynimy czytanie lektur
szkolnych zajęciem ciekawym, nieszablonowym,
nowatorskim. Zainspirujemy do poszukiwania
ciekawych rozwiązań uczniów i ich nauczycieli.
Odczarujemy lekcje języka polskiego. Zachęcimy
także do czytania książek, które nie są lekturami
szkolnymi. Podejmiemy działania
interdyscyplinarne w ramach krajowego projektu
eTwinning celem odnalezienia przyjemności w
spotkaniu z literaturą. Podzielimy się pomysłami
na ciekawe zajęcia z lekturami szkolnymi.
Wykorzystamy nowe technologie do pracy nad
lekturą. Projekt będzie realizowany od stycznia do
kwietnia 2019 roku. 

Grupy uczniowskie wraz ze swoimi
nauczycielami zaprezentują swoje pomysły do
minimum trzech wybranych przez siebie lektur
obowiązkowych lub nadobowiązkowych oraz
zredagują przynajmniej 6 recenzji do polecanych
przez siebie książek. Zgromadzimy argumenty
przekonujące do sięgnięcia po książkę jako formy
spędzenia czasu wolnego. Zaprojektujemy logo
projektu i będziemy promować nasze działania w
środowisku szkolnym. Czytanie sprawia
przyjemność, zaspokaja ciekawość, rozwija
horyzonty, wpływa na świat wartości czytelnika. A
poza tym "Kto czyta żyje wielokrotnie" jak napisał
J. Czechowicz.
                                           Wioletta Rafałowicz

Fot.

Miałam okazję być w kinie na seansie
Fantastyczne Zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda
Jest to druga część serii Fantastyczne
zwierzęta, którą uwielbiam. Opowiada ona o
dalszych losach bohaterów i ich przygodach. Film
dostarczył wiele niezapomnianych wrażeń, a
niesamowite potwory zostaną w moich
wspomnieniach na długo. W swoim życiu
widziałam wiele filmów, które zrobiły na mnie
wrażenie, jednak pewien zaskoczył mnie bardzo
pozytywnie i chciałabym się nim z wami podzielić.
Film  został wyprodukowany w Wielkiej Brytanii i
zyskał 3 nominacje do Oscara. Akcja filmu
rozgrywa się na początku 1927 r. Scenariuszem
zajęła się słynna J.K. Rowling, a reżyserią David
Yates. W głównego bohatera wcielił się Eddie
Redmayne. Jest to film z gatunku fantasy, a
perypetie bohaterów są  kontynuacją pierwszej
części o tytule ,,Fantastyczne zwierzęta i jak je
znaleźć”.Ekranizacja opiera się na wydarzeniach
z pierwszej części, w której bohaterowie zmagali
się z magicznymi istotami, przypadkiem
wypuszczonymi z walizki przez pewnego ,,nie-
maga”. Według mnie druga część jest o niebo
lepsza od pierwszej i pozostawiła po sobie
niezapomniane wrażenia. . Film był bardzo
ciekawy i ciągle się coś działo. z każdym nowy
wątkiem pojawiało się pytanie: " Co dalej ?! "

Aktorzy bardzo przekonująco grali swoje role,
dzięki czemu przyjemnie oglądało się seans.
Pojawiły się także nowe postacie, każda z nich
miała inną historię i tajemnicę. Dowiedzieliśmy się
też nieco o przeszłości głównego bohatera i jego
przyjaciółki z dzieciństwa. Wygląd bohaterów
współgrał z ich stylem i charakterem. Ważnym
elementem okazała się również muzyka, która
budowała napięcie i wprowadzała widza w
odpowiedni nastrój i atmosferę. Wzbudzała różne
emocje i działała na wyobraźnię.Ważną rolę
odgrywają tutaj efekty specjalne, których nie
brakowało w filmie, a dawały o sobie znać na
każdym kroku. Najbardziej podobały mi się
zwierzęta, które mnie zafascynowały. Każde z
nich miało swój charakter, piękno i osobowość.
Newton jako jeden z nielicznych potrafił je
dostrzec i miał do nich dobre podejście. Dawał im
dom i dbał o nie. Uważał, że żaden potwór nie jest
zły, wystarczyło tylko odpowiednie podejście i
wiedza. Ich zdolności potrafiły rozbawić,
zaskoczyć, a nawet przestraszyć. Newt – główny
bohater – pokazuje nam, że na każdego
zwierzaka znajdzie się sposób i także potwory
mają swoje słabości. Jeśli miałabym taką
możliwość, z chęcią obejrzałabym tę ekranizację
jeszcze raz.

                                                        Julia Bajda 
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