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BohaterOn włącz historię

.

.

63 dni, od 1 sierpnia
do 2 października,
tyle samo, ile
powstańcy walczyli
o Warszawę, trwała
akcja BohaterOn -
włącz historię, która
miała na celu
upamiętnienie i
uhonorowanie
walczących o
stolicę. Także
uczniowie naszej
szkoły włączyli się
do tej niezwykłej
inicjatywy.

W pierwszych
dniach września
pani Dorota Pawlak-
Szarejko zapoznała
uczniów z celem
akcji, następnie
zredagowali pełne
uznania i
podziękowań kartki
do żyjących
bohaterów.
Szanująca
uczestników
Powstania
Warszawskiego
młodzież wysłała
ponad 100 kartek. 

Niektóre z nich były
zaadresowane
bezpośrednio do
osoby, która
walczyła, co
oznacza, że
uczniowie naszej
szkoły
przeczytali życiorysy
powstańców i sami
zdecydowali, do
kogo napiszą. 
Koniecznie
przeczytajcie
wybrane
podziękowania dla
powstańców.  str.2

Wojtek

W tym
numerze:

Kartki do
powstańców

"Dywizjon 303.
Historia prawdziwa"

"Młodsi sprawdzają,
czy starsi tabliczkę
mnożenia znają!"

Historia pewnych
wąsów

..

.

https://www.facebook.com/199906233376267/videos/2108942545805950/
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Wiele minęło czasu od tych
niewdzięcznych chwil, dużo

smutku i łez zostało wylanych, lecz
jednego Wam nie zabrakło, nadziei
dla Polski. To właśnie dzięki Wam

mówię po polsku, uczę się w
polskiej szkole i mam swą

ojczyznę. Dziękuje Wam za walkę i
odwagę.

 X

1 sierpnia 1944-2 października
1944. Były to dni ciężkiej walki,
cierpienia, odwagi oraz ciężkich
warunków, ale właśnie Wy, nasi
bohaterowie, którzy zdołali tym

ciężkim chwilom, dziękuję z całego
serca za walkę, trud i poświęcenie

dla naszego narodu.

 Małgosia

Drogi Bohaterze,
 dziękuję za Twoją odwagę, dzięki
której mogę żyć w  wolnej Polsce,

realizować swoje marzenia,
chodzić do szkoły i bawić się. Tobie

to wszystko zostało odebrane.
Musiałeś jako nastolatek stanąć na

barykadach z bronią w ręku i
walczyć z okupantem. Nie mam

słów, aby wyrazić moją
wdzięczność. Powiem tylko

dziękuję, doceniam i pamiętam.
Magdalena

Dziękuję za wolną Polskę.
Dziękuję, że mogę być Polakiem i

uczyć się ojczystego języka. Z
serca dziękuję za miłość do

Ojczyzny, odwagę, bohaterstwo,
poświęcenie i wytrwałość. Jestem
dumna, że mam takich Rodaków.
To Wy jesteście częścią historii. 

Zofia

Witaj Powstańcu, do którego dotrze
ta kartka. Jestem Tobie bardzo

wdzięczny za to, co zrobiłeś 74 lata
temu dla naszej ojczyzny i osób,

które podjęły się walki z
nazistowskim Niemcami. Dziękuję

bardzo, że Polska jest dzisiaj
wolna, dzięki Wam.

Drodzy Powstańcy, walczyliście
nie tylko dla siebie, ale i dla

kolejnych pokoleń. Bez wątpienia
zasługujecie na wdzięczność,

pamięć i szacunek. Dziękuję za
Wszą postawę i odwagę. Jestem

dumna, że żyję w kraju tak
odważnych ludzi. Państwa postawa

jest dla mnie wspaniałym
przykładem patriotyzmu i uczy

mnie  że siła i wola walki pozwalają
na przetrwanie największych

trudności. Z wyrazami szacunku.

 Alicja

.

.

Sz. P. Janusz Nikodemski

Piszę ten list z wielkim
podziękowaniem za to, że nie
pozwolił Pan, wrogom naszej

ojczyzny, na zajęcie ziem polskich.
Za to, że był Pan skłonny oddać

swoje życie dla naszego wspólnego
narodu. Myślę, że w tym wieku

większość ludzi bałaby się.Jest to
wielki zaszczyt pisać list do tak
wyjątkowego człowieka. Mam
nadzieję, że ludzie będą brać

przykład z Pana.
Kasia

Drogi Powstańcu!
Bardzo podziwiam Ciebie za
uczestnictwo w Powstaniu

Warszawskim, za Twoją odwagę,
bohaterstwo i męstwo. Niewiele
osób w dzisiejszych czasach

potrafiłoby przyjąć taką postawę.
Twoje starania, aby złamać opór
okupanta w stolicy, zwiększyły

entuzjazm Polaków do walki i wiarę
w jej powodzenie. Powstanie, które
z założenia miało trwać kilka dni,

utrzymało się ponad dwa miesiące.
W trakcie tak długiego okresu

niejednokrotnie spotkały Ciebie
trudne chwile, ale Ty się nie

poddałeś. Dziękuję Tobie, że jesteś
tak wielkim Patriotą. Gdyby nie Ty i

Twoja walka w powstaniu, być
może Polski nie byłoby dzisiaj na

mapie świata. Jesteś dla mnie
niesamowitym przykładem do

naśladowania. Martyna  

Sz. P. Zofia Radecka
W podziękowaniu za ciężką walkę
o wolną Polskę, za Pani odwagę,

za oddane serce, aby nam się lepiej
żyło w tym pięknym nadwiślańskim

kraju. Bardzo dziękuję – Oliwia

.

.
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‘’DYWIZJON 303. HISTORIA
PRAWDZIWA’’

  Czy ciekawi cię historia polskich lotników? 

Drogi Powstańcu Warszawski,
składam Ci serdeczne
podziękowanie za Twój trud,
ofiarność i poświęcenie włożone
w obronę naszego kraju. To ty
stworzyłeś historię Polski, dzięki
swojej stanowczej podstawie,
jesteś dzisiaj wzorem do
naśladowania dla każdego z nas.
Dzięki tobie mogę uczyć się teraz
w wolnej ojczyźnie.

 Bożena

Sz. P. Eleonora Galica-Zaremba
„Maja”
Mam na imię Karolina, chodzę do
5 klasy Szkoły Podstawowej.
Czytałam o Pani służbie na
Czerniakowie i Powiślu. Bardzo
jestem zaszczycona faktem, że
mogę do Pani napisać. Nie wiem,
czy ja miałabym odwagę przeżyć
i walczyć w Powstaniu
Warszawskim. Bardzo
chciałabym podziękować za to,
że dzięki Pani i innym
Powstańcom mogę uczyć się w
wolnej Polsce.

Drodzy Powstańcy,
bardzo dziękuję Wam za oddanie
dla ojczyzny. Czas, odwagę i
honor, który podarowaliście.
Pokazaliście jacy są prawdziwi
Polacy. Jesteście bohaterami.
Wykazaliście się wielką odwagą i
walecznością, ale także bardzo
ważną cechą,  jaką jest
patriotyzm. Jak mówił Jan Paweł
II „Patriotyzm to umiłowanie tego
co ojczyste”, a więc kochajmy
ojczyznę tak jak Wy. 

Z wyrazami szacunku
 Dominika

Jeżeli tak, to polecam obejrzenie
filmu ‘’Dywizjon 303. Historia
prawdziwa’’. Jest to ekranizacja
reportażu wojennego Arkadego
Fiedlera ‘’Dywizjon 303’’, który
został wydany w Polsce w roku
1943. Ten wspaniały dramat
wojenny wyreżyserował chorwacki
reżyser Denis Delić. Premiera filmu
odbyła się w 2018 roku.
  Gra aktorska w filmie była
naprawdę dobra. Na ekranie można
było zobaczyć kilka znanych
twarzy. Wystąpili: Maciej
Zakościelny (Jan Zumbach), Antek
Królikowski (Witold Łokuciewski),
Piotr Adamczyk (Witold
Urbanowicz), Cara Theobold
(Wiktoria Braun), Andrew Woodall
(Thomas Jones). Montaż wydawał
się dość czysty, odpowiadał za
niego Marcin Bastowski i Peter
Devaney Flanagan. Zdjęcia 
intrygujące, lecz moim zdaniem nie
było też to nic specjalnego, robił je
Waldemar Szmidt. Chciałabym
pochwalić kostiumy, bo moim
zdaniem były bardzo tematyczne i
schludne. Ubraniami zajmowała się
Małgorzata Skorupa. Film opowiada
o tym jak polscy lotnicy walczyli za
Anglię. Polacy zestrzelili 126
nazistowskich samolotów, a stracili
tylko 8 lotników. To świetny wynik
w tak krótkim czasie. Na początku
Anglicy dawali im najwyżej 2
tygodnie i nie za bardzo w nich
wierzyli, lecz Polacy znali swoje
umiejętności i nie zwątpili w nie.
Mimo zamartwiania się o swoje
rodziny, modląc się o pokój i życie,
często wykończeni, nie poddali
się. Walczyli o wolność i reputację
dla naszego narodu.

Podobało mi się również to, że
reżyser przedstawił sceny z ich
życia towarzyskiego, które równie
spodobały mi się z tymi z walkami
w powietrzu.

  Myślę, że nie muszę mówić, że
film mi się podobał. Zaletą jest na
pewno to, że naucza historii.
Niektóre sceny nie były takie
ujmujące i wciągające, lecz jako
całość prezentowały się świetnie.
Chciałabym jeszcze porównać z
tym filmem angielską wersję pt.
‘’Dywizjon 303. Bitwa o Anglię’’,
którą udało mi się obejrzeć. Na
pewno oba filmy mi się podobały i
każdemu je polecam. Natomiast
niektóre sceny w jednym filmie były
lepsze, a niektóre gorsze np. dialogi
były ciekawsze w angielskiej wersji
, lecz w polskiej chcę pochwalić
sceny walki w powietrzu, które były
naprawdę emocjonalne i trzymały w
napięciu. Chciałabym również
wspomnieć o scenach, w których
pokazano prawdziwe zdjęcia z
dawnej rzeczywistości, co było
miłym dodatkiem. Mam nadzieję,
że takich filmów będzie coraz
więcej. Chwała naszym polskim
bohaterom! 

Magda

.

.

https://bohateron.pl

www.multikino.pl
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Historia pewnych wąsów
1 października  nietypowo świętowaliśmy Dzień
Chłopca.

"Młodsi sprawdzają, czy starsi
tabliczkę mnożenia znają!"

Choć nasi mili
panowie na co
dzień nie noszą
zarostu nad
górną wargą, w
Dniu Chłopaka
zaskoczyli nas
nowymi
stylizacjami.
Pojawiły się
najróżniejsze
rodzaje
wąsów: gęste i
masywne
zwane chevron,
handlebary z
podkręconymi 

końcówkami,
przypominające
kierownicę
roweru, końskie
podkowy
oraz pencile –
wąsy tworzące
cienką linię tuż
nad górną
wargą. Jednak
największą
popularnością
cieszyły się
wąsy
angielskie, które
bardzo 

trudno
stylizować.
Panowie, którzy
tego dnia
zapuścili wąsy
nie byli pytani
oraz otrzymali
słodki upominek
od opiekunek
Samorządu
Uczniowskiego.
Jeszcze raz
wszystkiego
najlepszego,
Chłopaki!

Agata i Oliwia

HUMOR
- Powtórzmy
tabliczkę
mnożenia -
mówi ojciec do
Jasia.
- Na pewno
wiesz, że 2 razy
2 jest 4, a ile to
będzie 6 razy
7?
- Tato, dlaczego
ty zawsze
rezerwujesz dla
siebie łatwiejsze
przykłady?!

Pod takim
hasłem 28
września 2018
roku
obchodziliśmy
VIII Światowy
Dzień Tabliczki
Mnożenia.
Akcja miała na
celu zachęcić
wszystkich do
powtórzenia
umiejętności
mnożenia.

REDAKCJA WYDANIA: Oliwia, Agata, Wojtek, Krzysiu, Igor oraz uczestnicy akcji BohaterOn
Opiekunowie: Karolina Strógarek i Dorota Pawlak-Szarejko
KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com

A czy wiecie, że
twórcą tabliczki
mnożenia był
grecki
matematyk
Pitagoras. 
W wielu
językach np.:
rosyjskim lub
francuskim
nazywana jest
tabliczką
Pitagorasa.

Igor, Wojtek,
Krzysiu

Dzień Chłopca

.

KP
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