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WST  Ę  P  

Drugi numer „Szkolnego Echa” przed Wami. Zamiast typowego wstępu, czyli
opisu tego, co się będzie działo w tym numerze, spróbujmy pomyśleć, jakby tu choć
trochę słonecznej wiosny odnaleźć coraz ciemniejszą jesienią.

ŻEBY WIOSNA JESIENIĄ…

By jesień wiosną się stała, nie trzeba wiele, a zresztą… może i trzeba. Nie słońce
jasne  i  ciepłe,  ani  dni  długie  i  bezchmurne,  nie  powodzie  optymizmu w rozbudzonej
przyrodzie, których z wiosenną porą oswojeni, wtedy i tak często nie dostrzegamy. Na to
musimy poczekać parę długich polskich miesięcy, pełnych szarugi, przymrozków, a może
nawet  zapomnianego  już  prawie  śniegu.  Nie  da  się,  tak  po  prostu,  z  zimnej,  czasem
ponurej jesieni zrobić wiosny. Tak po prostu. A jednak… może jednak się da, tylko chęci
by się trochę przydało i odrobinę refleksji!

Cieszyć  się,  cieszyć  czym  popadnie  i  przesadnie  problemami  nie  przejmować!
Pewnie, że nie lekceważyć, ale też i nie „padać w trwodze”! To ważniejsze niż niedobór
witaminy D3 czy niski  poziom słupka w termometrze.  Życie  trzeba  przeżywać,  a  nie
odklepać, jak nie lubiany czy nie zrozumiany wiersz. Starać się, by to, co pospolite, nudne,
nużące lub złe, „poprzekręcać” na dobre. 

Wokół  nas  wielu  znajdziecie  takich,  którzy  sami,  nie  umiejąc  lub
z lenistwa po prostu nie chcąc wspinać się po drabinie codziennych wyzwań, wyrobili
sobie pewność, że i tak się nie uda i nawet nie ma co próbować. Tacy starają się również
innych ściągnąć w dół, bo i pod drabiną w grupie raźniej, a przy okazji fajnie mieć na
kogoś tak duży (co z tego, że zły), wpływ. Nie dajcie się takim „ściągaczom”! Trzymajcie
się dobrze szczebelków  i do góry, do góry, nie bądźcie tymi „zdejmowanymi”, to jedna z
tajemnic  życiowego sukcesu – być dobrym w tym, w czym chcemy być dobrzy i co przy
okazji jest jako dobre postrzegane. Bo talenty ma dosłownie każdy, sztuką jest je   w sobie
odnaleźć, nazwać i wybrać ten najważniejszy, który, z uporem rozwijany, może stać się
sensem naszego życia.

Wszyscy chcemy życzliwości, szczerości, prawdy, zainteresowania sobą  u innych,
ale czy my sami też to mamy „w ofercie”? Starajmy się, szukając jakości w innych, mieć
ją też w sobie, albo wyhodować wbrew wszystkiemu i sobie samemu, jak przysłowiową
rzeżuchę (skojarzenia:  rzeżucha,  łatwo rośnie  i  świeżą  wiosną  smakuje,  bo  miało  być
coś o wiośnie). 

Pewnie, łatwo nie jest, bo albo w szkole niepowodzenia różnorakie, jakiś „mutant”
z innej klasy na nas „poluje”, albo w klasie jest taki jeden, czy taka jedna, od zawsze
niechętna. A jak nie w szkole, to w domu, na podwórku, czy  w Internecie. A my? I tak
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musimy walczyć o siebie,  jak ten biegacz przez płotki:  ruszyliśmy,  żeby dobiec,  choć
czasem  zdarza  się  płotek  wywrócić,  potknąć,  czy  nawet  wyłożyć,  przy  okazji  nieco
poobijać, ale nic to, biegniemy do samej mety, bo meta jest naszym celem. Wcale nie
musimy być mistrzami świata i chyba nikt tego od nas nie oczekuje, ważne, że dobiegamy
w dobrym stylu, nie oszukując i nie faulując po drodze nikogo. Wtedy nawet będąc na linii
mety  ostatnimi,  zwyciężamy,  bo  nie  dość,  że  dystans  pokonaliśmy,  to  jeszcze
w dobrym stylu! Niby tego nie widać, ale kto chce, ten zobaczy i prędzej czy później
doceni,  zobaczycie.  Może  się  okazać,  że  po  latach  ktoś  ci  powie:  za  to  cię  wtedy
podziwiałem/takiej postawy ci zazdrościłem. I to będzie bonus do twojego zwycięstwa.

A czy mówią w ogóle o swoich szkolnych latach, dorośli  już dawno ludzie? Oj
mówią, mówią, zapewniam was. Pewien były uczeń naszej szkoły popisywał się kiedyś
przed  kolegami… jedząc  mrówki.  Minęło  ze  40  lat,  a  ja  wam  o  tym właśnie  piszę,
niedawno mi też ktoś o tym w rozmowie przypomniał. Dbajcie więc już teraz, przyszłe
gwiazdy muzyki, filmu, fryzjerstwa i kosmonautyki, konstruktorzy, biznesmeni, najlepsi
kierowcy samochodów rajdowych i ciągników, o swój wizerunek, bo to różnie w życiu
bywa i lepiej nie mieć się za co czerwienić po latach ;) 

Było nieco filozoficznie, a kończy się banalnie (czyli wracamy do wiosny jesienią):
wiosna będzie z nami nawet jesienią, kiedy będzie nam towarzyszyć na co dzień… (ktoś
się  domyślił  ?)  pozytywne  myślenie  i  umiejętność  cieszenia  się  tym,  co  mamy.  Nie
zazdrośćmy więc innym niczego, nawet gorącego lata przez cały rok (brr, te duże pająki
pchające się do domów w Australii) i czekajmy cierpliwie na „słońce wyżej”, po drodze
przecież tyle mniejszych i większych przyjemności, bo czymże nijakim i nie cieszącym
byłaby wiosna, gdyby trwała przez cały rok…

******

               Trochę jesiennej „szarości” na ścieżce rowerowej – 11.11.2019 r. 
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DNI EDUKACJI NARODOWEJ
Dzień Edukacji Narodowej, zwany też Dniem Nauczyciela, to święto „od zawsze” obecne
w szkolnym kalendarzu. Kolejne roczniki uczniów pod czujnym okiem wychowawców
przygotowują  tradycyjnie  przed  14  października  mniej  lub  bardziej  niecodzienne
inscenizacje. Przedstawiamy zdjęcia prezentujące kilka takich przedstawień z poprzednich
lat…

Rok szkolny 2008/2009             
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W 2008 roku jednym ze szkolnych aktorów była…kura

Rok szkolny 2010/2011 – święto edukacji na naukowo

5



ROK SZKOLNY 2011/2012 – na historycznie
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ROK SZKOLNY 2012/2013 – rozgadane pszczółki …

…i wspaniały występ Klubu Seniora „Pod Aniołami”  
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DEN 2013/2014 w bajkowej scenerii

Rok szkolny 2014/2015 – na rockowo!
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Rok szkolny 2016/2017 – z punktu widzenia sprzątaczki…
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…i nietypowego grona pedagogicznego

W  roku  szkolnym  2017/2018  doszło  nawet  do  porwania  nauczycieli
i dyrektora szkoły (to ten w białej koszuli) przez nieobliczalnych terrorystów!
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Rok 2018/2019 to już czas mody inspirowanej nauczanymi przedmiotami.

Mamy nadzieję, że spodobała Wam się fotograficzna podróż przez święta
edukacji ostatnich lat w naszej szkole.

***************************************************************************

Olga Tokarczuk laureatką
Literackiej Nagrody Nobla.

Wielkie święto dla polskiej literatury
– Olga Tokarczuk otrzymała Nagrodę
Nobla,  najważniejsze  na  świecie
wyróżnienie dla pisarza. 

Olga  Tokarczuk otrzymała  nagrodę  (za
2018 r.) za „narracyjną wyobraźnię, która
z encyklopedyczną  pasją  ujawnia
przekraczanie  granic  jako  formę  życia”.
Komitet Noblowski docenił polską pisarkę
za ogląd spraw lokalnych, ale i umiejętność
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spojrzenia na rzeczywistość z szerszej perspektywy, „z lotu ptaka”. Za połączenie sprytu
i dowcipu.  Drugiego  Nobla  (za  2019  r.)  w dziedzinie  literatury  przyznano  Peterowi
Handkemu, austriackiemu pisarzowi i tłumaczowi. Oboje otrzymają po 9 mln szwedzkich
koron (ok. 3,5 mln zł).

Olga Tokarczuk tłumaczona i nagradzana

O noblowskich szansach Olgi Tokarczuk mówiło się od paru lat, zwłaszcza odkąd została
laureatką  prestiżowej  nagrody  International  Man  Booker  Prize za  powieść  „Bieguni”
(„Flights”) w przekładzie Jennifer Croft. „Jestem pierwszą polskojęzyczną pisarką, która
wygrywa tę międzynarodową nagrodę. Wierzę jednak, że literatura jest stworzeniem, które
rodzi się w jednym języku i może być przeniesiona na inny język” – mówiła Tokarczuk
w reakcji na tamten werdykt w 2018 r. Jej powieść w angielskim przekładzie wciąż zbiera
świetne recenzje.

A trzeba podkreślić,  że nie są to książki łatwe do przełożenia.
Antonia  Lloyd-Jones,  autorka  tłumaczenia  powieści  „Prowadź
swój  pług  przez  kości  umarłych”,  opowiadała  „Polityce”:
„Książki Olgi są nominowane i nagradzane, bo są bardzo dobre.
Tylko czytelnicy musieli je dostać we własnym języku, jak już
się pojawiają, stają się popularne. Ale przekonać wydawcę nie
było  łatwo,  ciągle  nam  mówili,  że  książki  Olgi  są
»eksperymentalne«, że przekształcą formę powieści. Ale teraz te
jej cechy postrzega się jako cenne i godne uznania. 

* W bibliotece  szkolnej  znajdziecie  interesującą  książkę  Olgi
Tokarczuk „Zgubiona dusza” – zaskoczy Was zarówno treść,
jak i forma tej książki!

************************************************************************

POEZJA
Pośród  różnych  wierszy  spotykamy  takie,  które  mocno  oddziaływają  na  nasze

zmysły,  jak  np.  „Rwanie  bzu”,  czy  „Strofy  o  późnym lesie”  J.  Tuwima.  Podczas  ich
czytania mamy wrażenie, że pachnie świeży, zroszony bez, a „lato w butelki rozlane” po
prostu urzeka nas słodyczą, kolorami i zapachem. 
Mamy kolejny wiersz. Ten „pachnie i smakuje” jeżynami. To właśnie dorodne i soczyste
kiście jeżyn zainspirowały p. Alinę Kornecką do jego napisania. Poetka mówi, że krzak
jeżyn rośnie na jej podwórku i jego dojrzałe owoce, szczególnie w w blasku wakacyjnego
słońca kuszą, by na nie wciąż patrzeć, napawać się ich widokiem i rozkoszować smakiem.
-  Aby zatrzymać to imponujące,  choć nietrwałe piękno,  zaczarowałam je  w poetyckie
frazy – mówi aktorka wiersza i życzy, abyśmy i my rozsmakowali się w poezji.
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„Jeżynowe czarowanie”
Wrzesień to dobry czas
aby pisać wiersze
gdy słońce już nie doskwiera
i z rana jest rześkie powietrze

To dobry czas, by na błękit
rozwieszać świeże pranie
i w cieniu słoneczników
czuć złote kołysanie.

A przy okazji strząsnąć
rosę na liście ospałe
by w gąszczu ich rwać garściami
jeżyny świeżo dojrzałe

Słodyczą nabrzmiałe, sklejone
strąć aby – już lecą gotowe
by nasycić nam usta smakiem
aby dla nich móc stracić głowę

I zaszyć się w kiście dorodne
i czerpać wciąż słodsze, wciąż 
większe
w tym czasie niech słońce dyktuje
niech wiatr składa wrześniowe 
wiersze.

wrzesień 2019 r.

Lato w jesień przechodzi
jak dzień się staje po nocy
św. Jan niósł dopiero dzban jagód
dzisiaj kwitną wrzosy

Jeszcze czujemy smak lata:
muszle, bursztyny i plażę
A już lipa największe liście
składa w złociste wachlarze

Krokusy i tulipany
stały na podium w ogrodzie
A dziś astry i zimowity
hartują płatki w chłodzie

Przed chwilą ptaki przybyły
a już odlatują w przestworzach
Pajęczyn woal się czepia
do ostów na bezdrożach

Jak wczoraj byliśmy w wiośnie
tak dziś w życia wchodzimy jesień
A wciąż tyle samo w nas marzeń
i wzruszeń i uniesień.

wrzesień 2019 r.

************************************************************

WYDARZENIA

Rok szkolny w pełni, warto wspomnieć co ciekawego wydarzyło się    
w naszej szkole do tej pory, a wydarzyło się wiele.
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*  W dniach  11.09  do  13.09.2019  r.  klasa
VIII  B  pojechała  na  wycieczkę  do
Wrocławia. „W  pierwszym  dniu
zwiedziliśmy  Hydropolis  –  centrum
poświęcone wodzie oraz wjechaliśmy na 49
piętro  SKY  TOWER,  skąd  rozciągała  się
piękna  panorama  Wrocławia.  Drugi  dzień
rozpoczęliśmy od najpiękniejszego miejsca
czyli  Panoramy  Racławickiej,
przepłynęliśmy się statkiem po Odrze oraz
zwiedzaliśmy  miasto  z  przewodnikiem.
Późnym wieczorem udaliśmy się na piękny
pokaz  tańczących  fontann.  Ostatni  dzień

poświęciliśmy na wizytę w ZOO, dzień to mało, aby nacieszyć oczy egzotyką”. 

*  W dniu  16  września  2019  roku w
grupie  sześciolatków  świętowaliśmy
Międzynarodowy  Dzień  Kropki (The
Dot  Day)  –  święto  kreatywności,
którego  inspiracją  stała  się  książka
Petera  H  .Reynoldsa  pt.  ,,Kropka”.
celem  jest  pomoc  dzieciom
w  odkrywaniu  własnych  talentów,
poznawania mocnych stron,  wyrabiania
wiary  we  własne  siły.  Tego  dnia

towarzyszyły  nam  kropki  -  te  naklejone  na  twarzach  i  te  stemplowane  przez  nas  na
koszulkach.

*  18  września  uczniowie  klas  5a,  5c
oraz 6b wraz z opiekunami udali się
na  wycieczkę  do  Biskupina. Moc
wrażeń  i  zwiedzania,  aktywne  formy
wypoczynku,  warsztaty,  Musztra
i  bitwa  wojowników  wczesno-
średniowiecznych,  własnoręczne   wy-
konywanie ozdób i paciorków czy lepienie
naczyń, to tylko niektóre z atrakcji, których
doświadczyli  nasi  uczniowie.  Zdjęcie
wykonała  p.  Joanna  Zielińska,  przewodnik
organizatora wycieczki - CroDea Ravel
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23.09.2019  r.  –  rozstrzygnięcie
konkursu  plastycznego  zorga-
nizowanego z okazji Europejskiego
Dnia Języków.            

W  konkursie  oceniono  wiele  prac,
które  wpłynęły  od  uczniów  klas
I  –  VIII.  W  poszczególnych
kategoriach  wiekowych  zwyciężyli:
Zuzanna Piasecka kl. I (klasy I – III),
Paweł  Oleksiewicz  kl.  IV (klasy IV
–  V)  i  Norbert  Kusiakiewicz  kl.
VIII B (klasy VI – VIII).

24.09.2019 r.  -  próbna ewakuacja
szkoły. Całość  nadzorowała
jednostka  Ochotniczej  Straży
Pożarnej w Rymaniu.

25.09.2019  –  Europejski  Dzień
Języków  w  naszej  szkole  -
rozdanie  nagród  laureatom.
W  ramach  obchodów do  800
milionów  Europejczyków  z  47
państw,  które  w  Radzie  Europy
reprezentowane  są  przez  swoich 
przedstawicieli,  kierowany  jest
apel  o  podejmowanie  nauki
większej  liczby  języków  i  to
niezależnie od wieku uczących się
oraz formy kształcenia – szkolnej
czy pozaszkolnej. 
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*  Październikowe remonty podłóg w klasach. Stare, wysłużone podłogi,  pamiętające
jeszcze budowę szkoły (zakończoną w 1953 roku) doczekały się remontu. Przyniosło to
pewne  utrudnienia  w  funkcjonowaniu  szkoły  (np.  biblioteka  szkolna  stała  się  na

kilkanaście  dni  pokojem
nauczycielskim),  za  to  teraz
będziemy  cieszyć  się  nowymi
podłogami w pracowniach biologii,
fizyki,  historii  i  pokoju
nauczycielskim. 

Demontaż starej podłogi w pracowni 
biologii, nasi konserwatorzy                      
z poświęceniem pokonują 
kolejne przeszkody

10.10.2019 r. – uroczyste obchody
Dnia  Edukacji  Narodowej -
uroczysty apel przygotowany przez
uczniów klasy V A.

22.10.2019  - Biblioteka  Szkolna  przygotowała  wystawę
poświęconą  twórczości  nowej  polskiej  noblistki  –  Olgi
Tokarczuk. 
Pisarka otrzymała Nagrodę Nobla (za 2018 rok), najważniejsze
na świecie wyróżnienie dla pisarzy, za „narracyjną wyobraźnię,
która z encyklopedyczną pasją ujawnia przekraczanie granic jako
formę życia”.

_____________________________________________________________________________________
TO  JUŻ  KONIEC  2  NUMERU  „SZKOLNEGO  ECHA”.  CO  NAM  SIĘ  NIE
ZMIEŚCIŁO  W  TYM  NUMERZE,  ZNAJDZIE  SIĘ  W  NASTĘPNYM.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI !
_____________________________________________________________________________________
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