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ROK MICKIEWICZOWSKI - 1998
„... my z Niego wszyscy”
Minęło 200 lat od narodzin Adama
Mickiewicza, wielkiego geniusza, wieszcza
narodowego, który utożsamiał się z narodem
polskim umęczonym zaborami. Mówił:
„Ja i Ojczyzna - to jedno
Nazywam się Milion, bo za miliony
kocham i cierpię katusze”.
(III cz. „Dziadów”)
Mimo, że omawiamy utwory mistrza
Adama w każdej klasie, warto uświadomić
sobie, że to jego poezja kształtowała poczucie
patriotyzmu przez dwa stulecia.
Poza tym Mickiewicz bawi. Któż z nas
nie pamięta ballady „Pani Twardowska”, z
której wynika, że słabej płci Mefistofeles nie
sprosta; czy też bajek, w których zawiera się
mądrość i prawda o człowieku.
Mickiewicz sięgając do wierzeń
ludowych potrafi straszyć: spotykamy zbójców
w „Powrocie taty”; zbrodnię w „Liliach”, gdzie
to „pani zabija pana”; świat duchów w II cz.
„Dziadów”, poprzedzanych tajemniczymi
wersami: „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
co to będzie, co to będzie”.
Każdy uczeń z miną męczennika siada
do lektury „Pana Tadeusza”.
Być może teraz fragmenty omawiane na
lekcjach są dla was smutną koniecznością, ale
powrócicie po latach do tej baśni narodowej,
naszej epopei, w której „się człowiek napije,
nadysze Ojczyzny”, może w Soplicowie
znajdziecie
prawdziwe
piękno
natury,
malowniczość obyczajowości i humor trochę
rubaszny, trochę frywolny ale ponadczasowy.
Wśród kart poezji naszego wieszcza
można odczytać ślady wielkiej niespełnionej
miłości do Maryli Wereszczakówny. Warto
przypomnieć te piękne strofy:
„Precz z moich oczu!... posłucham od razu,
Precz z mego serca!... i serce posłucha,
Precz z mej pamięci!... nie...tego rozkazu
Moja i twoja pamięć nie posłucha”. („Do M***”)
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Spójrzmy więc na Adama Mickiewicza
nie tylko jako autora lektur obowiązkowych,
ale jak na człowieka, który żył w konkretnym
czasie i ten czas tworzył, zapełniał swoją
twórczością, aby nas ludzi z końca XX wieku
uczyć wrażliwości na piękno.
WYBORY DO SU
We wrześniu w naszej szkole miały
miejsce wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Każda klasa, przez swoich przedstawicieli,
miała wpływ na ich przebieg. W tym roku
szkolnym Przewodniczącym SU został uczeń
klasy VIIIa - Tomasz Słyszko. Uzyskał
zdecydowane
poparcie.
„Parlament”
uczniowski uznał, że funkcje zastępcy
przewodniczącego
powierzy
trzem
uczennicom: Magdzie Żyhaluk, Weronice
Muszyńskiej i Anicie Władyczuk. Ponadto w
kreowanie
szkolnej
rzeczywistości
zaangażowali się uczniowie - przedstawiciele
każdej z klas. Są to: Joanna Ciemniewska,
Kamila Korniluk, Grzegorz Grześko, Kamila
Syrokos, Dariusz Palonka, Monika Sawicka,
Izabela Łuczycka , Katarzyna Słyszko, Marta
Bobruk, Tomasz Stupak, Teresa Wołos, Ewa
Bilkiewicz, Joanna Sołtan, Konrad Solecki,
Julita Dyszewska, Karol Kozak, Radosław
Popławski, Sebastian Szepel, Jolanta Łuszczyk.
Wszystkim życzymy wielu ciekawych
pomysłów, wytrwałości i sukcesów w
zagospodarowaniu szkolnego czasu.
SZUKAJCIE PYTAŃ KONKURSOWYCH
PONOWNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W
KONKURSACH. ODPOWIEDZI WRZUCAJCIE DO
SKRZYNECZKI WYSTAWIONEJ W ŚWIETLICY
SZKOLNEJ. JEDNOCZEŚNIE, ZAPRASZAMY
WSZYSTKICH DO WSPÓŁREDAGOWANIA
„ZE SZKOLNEJ ŁAWY”
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„POLACY NIE GĘSI”
Kłopotliwe czasowniki: umiem - rozumiem,
umieją - rozumieją.
Poprawne są tylko formy: (ja) umiem,
rozumiem ( z m na końcu wyrazu).
W 3 os. liczby mnogiej, z kolei zapominamy o
cząstce -ej-, która musi się pojawić, jeśli
chcemy być w zgodzie z gramatyką: rozumieją,
umieją. Bardzo wielu Polaków, niestety, używa
błędnych form rozumią, umią. Za to inni w
obawie przed popełnieniem tego typu błędu zamiast
powiedzieć
lubią
tworzą
hiperpoprawny twór lubieją.
PLOTKI O ZWIERZĘTACH
Jajo
- Wszystko, co żyje, pochodzi od jaja powiedział Wiliam Harvey, lekarz żyjący w
XVIII wieku.
Jajo, czyli superwynalazek natury
Jajo ze skorupką, błoną pergaminową, białkiem
i żółtkiem pojawiło się w karbonie, czyli 300sta mln lat temu. Jaja mogą być różne, jedne
maja miękką skorupkę (zaskroniec), inne
twardą (łabędź). Mogą być okrągłe, owalne,
spiczaste, nakrapiane, białe, brązowe nawet
czarne. Ale to nie jest najważniejsze!
Najważniejsze jest to, że jajo jest
superwynalazkiem natury dzięki, któremu gady
mogły się raz na zawsze rozstać z wodą. Jaja
Pomysły są jak
jaja - żeby przemówiły
trzeba je najpierw
wysiedzieć.

płazów są pozbawione skorupki. Z wynalazku
gadów skorzystały ptaki, które się od nich
wywodzą. Największe jaja znosi struś. Każde z
nich waży 1,5kg. Samiczka znosi ok. 10 jaj.
Najmniejsze jaja składa koliber. Ich waga
stanowi piatą część wagi samiczki, czyli około
0,35g. Natomiast kiwi jest ptakiem wielkości
kury. Znosi rekordowo duże jaja - około 450g
każde. Samica znosi tylko jedno jajo i
wysiaduje je 2,5 miesiąca. Jaja giganty ważące
12 kg znosił wymarły 700 lat temu struś
madagaskarski, którego waga dochodziła do

0,5 tony. Te jaja były dwukrotnie większe od
jaj znoszonych przez największe dinozaury.
Jaja, które znosi emu australijskie zmieniają
kolor. Na początku są matowe i zielone, po
kilku dniach robią się czarne. Kura znosi
prawie 300 jaj w ciągu roku.
Pewnej grupie jaj w inkubatorze
puszczono z magnetofonu piosenkę „Jingle
Bells”. Gdy wykluły się z nich pisklęta
podążyły za sztuczną kwoką z której
wydobywał się ten utwór. Z tego wniosek:
„Jaja są bardzo naiwne!”.
Przygotowała Magda Żyhaluk

KONKURS
Ci, którzy uważnie przeczytają gazetę nie będą
- z pewnością - mieli kłopotów z odpowiedzią
na poniżej zamieszczone pytania.
1. Jak brzmi tytuł „naszej narodowej epopei”.
2. Podaj tytuł utworu, w którym Mickiewicz
pamięć określa mianem nieposłusznej.
3. Którą rocznicę urodzin Mickiewicza
obchodzimy w tym roku?
Życzymy powodzenia.
NA WESOŁO
- Czy chory jadł dziś rosół?
- Jadł.
- Z apetytem?
- Nie, z makronem.
*
Pan Iksiński wraca z wędkowania i pyta
szeptem żonę:
- Kot w domu?
- Wchodź spokojnie, już mu kupiłam
mrożonego dorsza.
OGŁOSZENIE - ŻARTEM
Zbieramy informacje do ENCYKLOPEDII
UCZNIOWSKIEJ. Kontaktujcie się ze swoimi
przedstawicielami klasowymi. Oto kilka
propozycji.
Szkoła - Wesoły Pensjonat.
Klasa - Zwariowana Rodzina.
Wychowawca klasy - as wywiadu.
Lekcja - sól ziemi czarnej.
Dziennik - Wyspa Skarbów.
Stopnie - fałszywe dokumenty.
Redaguje Zarząd Samorządu Uczniowskiego przy współpracy
Uczniów i Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Podedwórzu.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania tekstów i opatrywania ich
własnym tytułem.
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