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INTEGRACJA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

Z głową pełną wakacyjnych wspomnień, a jednocześnie ze
świeżą energią i entuzjazmem, uczniowie naszej szkoły
rozpoczęli nowy rok szkolny 2018/2019. Pani dyrektor
Magdalena Umińska przywitała przedstawicieli władz
miasta, nauczycieli, rodziców oraz uczniów, szczególnie
ciepło zwracając się do tych uczniów, którzy po raz
pierwszy przekroczyli próg szkoły. Uroczystość
rozpoczęcia roku szkolnego jak zwykle uświetnił program
artystyczny- piosenki, w których odnaleźliśmy nostalgię z
latem, ale również radość z rozpoczęcia nowej przygody  ze
szkołą. Tu przecież zdobywać będziemy nową wiedzę i
umiejętności, nowe doświadczenia i nowych przyjaciół. Na
koniec uroczystości prowadzący ją uczniowie klasy III
gimnazjum życzyli wszystkim uczniom sukcesów w nauce i
wielu radosnych chwil spędzonych w szkole.

                                                                       Anna Węgier

Dnia 30.08. br. w naszej szkole miało miejsce niecodzienne
wydarzenie, a mianowicie przyjmowaliśmy w poczet
uczniów naszej szkoły dzieci, które dnia 03.09.2018 r.
rozpoczną tu swoją edukację. Zdarzenie to było o tyle
niezwykłe, gdyż było połączone ze Świętem Pieczonego
Ziemniaka, które na stałe wpisało się w tradycje naszej
szkoły. Uroczystość rozpoczęła swoim wystąpieniem pani
dyrektor Magdalena Umińska, która przywitała rodziców
oraz dzieci. Następnie przedstawiła wychowawców klas
pierwszych. Dzieci otrzymały wizytówki, które ułatwiły
wspólną zabawę. Kolejnym punktem programu było
spotkanie rodziców z panią psycholog Iwoną Kuką. W tym
czasie dzieci mogły zasmakować rywalizacji sportowej. Pod
opieką panów Benedykta Psiuka i Damiana Podstawczuka
mogły bawić się w “Berka oddawanego”, “Berka czarodzieja”
oraz “Berka ogonka” oraz “Grzybki”. Dużą atrakcją okazały
się zabawy animacyjne z chustą KLANZA. Przy jej użyciu
dzieci bawiły się w “Zajączka i wilka”, “Rekina” a także
podrzucanie piłek, chodzenie po wodzie i wyrzucanie
poduszek...str.2
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(...)Dorośli też nie mogli narzekać na brak atrakcji,
mieli bowiem za zadanie wykonać ludziki lub
zwierzaki z ziemniaka i wypisać potrawy, jakie
można wykonać wykorzystując owe warzywo.
Tutaj też można było dostrzec duże
zaangażowanie. Szkoła w tym dniu, choć to
jeszcze wakacje, wypełniła się gwarem i
śmiechem dzieci. Na zakończenie wszyscy duzi i
mali wzięli udział we wspólnym grillu, a dzieci
otrzymały dodatkowo słodki upominek. Dzień ten
upłynął w radosnej i rodzinnej atmosferze, a
najbardziej zadowoleni byli mali kandydaci na
uczniów klasy pierwszej! Wszystko to nie byłoby
możliwe do zrealizowania, gdyby nie
zaangażowanie nauczycieli i pracowników szkoły
oraz sponsorów, którzy wspomogli to
przedsięwzięcie. Każdemu składamy ogromne
podziękowania.

                           Wychowawcy klas pierwszych
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Dziękujmy Vashti za tegoroczny Dzień Kropki

 W Dniu Kropki nasza szkoła wzięła udział po raz
czwarty. Dziękujemy Vashti za to, że nam
pokazała, iż każdy z nas ma talent i tylko od nas
zależy, czy go rozwiniemy. Uczniowie stali się
bardziej kreatywni, ciekawi nowych informacji
oraz zmotywowani do wykorzystywania innych
form uczenia się.  Zapominali o schematyzmie
lekcji, uczyli się, bawiąc. Podnieśli swoje
umiejętności komunikacyjne, społeczne,
komputerowe itp. Wzrosło ich poczucie własnej
wartości, nauczyli się gospodarować czasem.
Uświadomili sobie, jakie talenty i zdolności
posiadają, nauczyli się je rozwijać samodzielnie.
Poznawali siebie, zauważali swoją odmienność,
uczyli się mówić o sobie. Dziękujemy Vashti za
to, że nam pokazała, iż każdy z nas ma talent i
tylko od nas zależy, czy go rozwiniemy.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z panią
Wiolettą Rafałowicz

Fot.

W poniedziałek 17 września, 2018 roku
obchodziliśmy 79 rocznicę napaści Rosji
Sowieckiej na Polskę oraz Dzień Sybiraka. W
naszym mieście uroczystości rocznicowe
rozpoczęto Mszą św. o godzinie 9:00 w Parafii
Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Zgromadzeni
w świątyni modlili się w intencji wszystkich ofiar,
które straciły życie w wyniku agresji wojsk
radzieckich lub zostały zdziesiątkowane przez
głód i choroby na "nieludzkiej ziemi".
Uczniowie naszej szkoły- Mikołaj Syroka,
Katarzyna Białomazur i Klaudia Słomińska,
kolejny raz mieli zaszczyt reprezentować
Sztandar Koła Związku Sybiraków w Dębnie. Po
Mszy Św. uczestnicy uroczystości udali się na
Promenadę Pamięci, gdzie odsłonięty został
Kamień Katyński poświęcony Panu Andrzejowi
Filutowskiemu, Przodowodnikowi Policji
Państwowej, aresztowanemu przez NKWD i
zamordowanemu w Miednoje. Szczególnie
wzruszające  było odsłonięcie pamiątkowego
kamienia przez  żyjącego  członka  rodziny...str.4
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W tej części uroczystości uczestniczyły również
dzieci w wieku przedszkolnym oraz społeczność
uczniowska naszej szkoły reprezentowana przez
odziały szkoły podstawowej i gimnazjum.
Szczególnie wzruszającą chwilą była
poprowadzona przez ks. Proboszcza wspólna
modlitwa za ofiary Golgoty Wschodu, która
zjednoczyła najmłodszych i najstarszych
uczestników rocznicowych obchodów. Następnie
biorący udział w uroczystościach poczty
sztandarowe, delegacje władz samorządowych,
szkół oraz Związki Sybiraków i Kombatantów
udały się na cmentarz przy ul. Włościańskiej,
gdzie pod Pomnikiem Sybiraka złożono wiązanki
kwiatów i zapalone znicze a Burmistrz naszego
miasta podziękował wszystkim uczestnikom
obchodów Dnia Sybiraka i Kombatanta.
Cieszymy się, że uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 2 i odziały Gimnazjum mogą reprezentować
Sztandar Koła Związku Sybiraków w Dębnie i
pielęgnować pamięć o ofiarach napaści wojsk
sowieckich na naszą ojczyznę.

                                                     Anna Węgier

                   Miłość

        Miłość ma różne oblicza,
        różni się intensywnością.
        A ja kocham moją Ojczyznę
        prawdziwą, ogromną miłością.  
        Bo kiedy budzę się rano,
        gdy słońce wschodzić zaczyna,
        wyglądam wtedy przez okno
        i słucham jak śpiewa ptaszyna.
        I wdzięczna jestem mym przodkom,
        Co krew za Ojczyznę przelali,
        że żyję dziś w wolnej Polsce,
        którą oni dla nas wygrali.
        I kocham tę polską ziemię,
        i miasta wszystkie i wioski.
        Jeziora, morze i góry,
        i kocham też język- polski.
  
                                               Hania Janczura
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Obejrzałam ostatnio bardzo interesujący film pt.
,,Zaklinacz koni”.  Wyprodukowano go w 1998
roku, a jego reżyserem jest Robert Redford.
Przyznam, że nie jestem zwolenniczką starych
filmów ze względu na jakość ich obrazu i słabsze
efekty. Jednak moja ciekawość koniarza zmusiła
mnie do zobaczenia go. Nie pożałowałam. Uwagę
osoby oglądającej wzbudza już dramatyczny
początek ekranizacji. Nastoletnia Grace razem ze
swoją przyjaciółką jadą konno na spacer. Jest 
zima, wszędzie leży dość gruba warstwa śniegu.
Nagle konie płoszą się, zdarza się wypadek,
ciężarowy samochód uderza w dziewczyny.
Wypadek uruchamia spiralę wydarzeń, ale także
wiele nieporozumień w rodzinie. Koleżanka Grace
ginie, a ona sama walczy o życie. Pielgrzym, koń
bohaterki, zostaje ciężko ranny. Doznaje obrażeń
fizycznych, jak i psychicznych, które były tak
realistycznie ukazane, że otworzyłam buzię, a w
oku zakręciła się łza. Ratownicy twierdzą, że
nadaje się on jedynie na rzeź. Matka nastolatki nie
traci jednak nadziei i postanawia ratować życie
konia.

Uważa, że jeśli uratuje go, to dzięki temu jej córka
otrząśnie się z szoku. Znajduje Toma Bookera,
który jest zaklinaczem koni. Po długich
namowach mężczyzna decyduje się  im pomóc. 
Pomaga zwierzęciu na nowo zaufać człowiekowi.
Okazuje się, że nie tylko zwierzę potrzebuje
terapii, ale cała rodzina. Grace na początku nie
zależy na swoim przyjacielu, ona sama odniosła
podczas wypadku poważne obrażenia, czego
skutkiem była amputacja nogi. Sprawy nie ułatwia
to, że między  bohaterami wybucha romans.
Ojciec czternastolatki nie wie nic, co dzieje się z
jego rodziną, ponieważ jest zajęty pracą.
Film skłania do wielu przemyśleń, ponieważ
między bohaterami tworzy się wiele problemów.
Jest to także film, który uczy i odkrywa pokłady
wrażliwości, nie tylko w stosunku do ludzi, ale i
zwierząt. Został on zekranizowany na podstawie
książki, jednak trudno mi powiedzieć co lepsze,
ponieważ lektury nie miałam okazji przeczytać.
Jednak film jak najbardziej polecam.

                                                      Julia Chmiel  
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