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Gazetę tworzyły:

Zuzanna Kryger

Natalia Maj

Ilona Zagrobelna

Przed Wami wydanie specjalne "Boreczniaka"! To wydanie w całości
poświęcone jest 100-leciu niepodległości Polski oraz działaniom

naszej szkoły w tym kierunku. Zapraszamy do czytania!

Tablica pamiątkowa

Została oficjalnie odsłonięta
przez dyrektora szkoły,

pana Ryszarda
Zakrzewskiego,

przewodniczącą samorządu
uczniowkiego, Martynę

Sostek oraz
przewodniczącą rady

rodziców w dniu 9
listopada. Zawieszona

została na korytarzu i jest
chlubą naszej społeczności

szkolnej.

Spis treści:
~str. 3~ Dzień Żołnierzy Wyklętych
~str. 3~ Szkolny konkurs na patriotyczną kartkę pocztową
~str. 4~ Gazetka upamiętniająca zbrodnię w Katyniu
~str. 4~ Gazetka upominająca wybuch II wojny światowej
~str. 5~ Czytanie "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza
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~str. 6~ Uroczysty apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
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~str. 8~ Wycieczka do Krakowa
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Dzień Żołnierzy Wyklętych

Szkolny konkurs na patriotyczną kartkę pocztową

Pomnik Danuty Siedzikównej "Inki"

        W czasie wojewódzkich obchodów
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
(01. 03. 2018) klasa VII B odwiedziła Miłomłyn i
złożyła wieniec pod pomnikiem słynnej Inki -
Danuty Siedzikówny.

        W pierwszej połowie roku 2018
zorganizowany został konkurs na najlepszą
pocztówkę patriotyczną. Prac było wiele i były
naprawdę niezwykłe.

.

Natalia M.

.
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Gazetka upamiętniająca zbrodnię
na polskich oficerach w Katyniu

Gazetka upamiętniająca wybuch 
II wojny światowej oraz napaść
Rosjan na Polskę 17 września

Gazetka upamiętniająca

        W związku z obchodami
Narodowego Dnia Pamięci 

o Zbrodni Katyńskiej uczniowie
klasy VIb pod opieką pani Doroty

Julluk i pani Teresy Jakubiec
przygotowali okolicznościową
gazetkę upamiętniającą ofiary
ludobójstwa dokonanego na

polskich oficerach przez Rosjan 
w 1940 r.

        Z okazji rocznicy rosyjskiej
agresji na Polskę we wrześniu
1939 r. na tablicy na szkolnym

korytarzu została zaprezentowana
okolicznościowa gazetka

ilustrującą przyczyny, przebieg 
i skutki tego dramatycznego

wydarzenia. 
Dzięki przedstawionym 

materiałom uczniowie mogli
zapoznać się z ważnym faktem

 z dziejów naszej ojczyzny.

Katyń Natalia M.



www.polskatimes.pl Polska The Times | Wydanie specjalne 11/2018 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Boreczniak

Czytanie epopei narodowej
"Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza

"Wielcy Patrioci zasłużeni dla niepodległości Polski"
Szkolny konkurs historyczny

        We czwartek 11 października uczniowie
klas VIIa, VIIb oraz VIII wzięli udział w spotkaniu
czytelniczym poświęconym naszej narodowej
epopei. Młodzież zapoznała się z fragmentami
"Pana Tadeusza". Głośne czytanie uczniowie
rozpoczęli od "Ważnej Sędziego nauki o
grzeczności." Następnie polonistki
zaprezentowały "Podkomorzego uwagi" i
"smakowity" fragment o bigosie, a pan Piotr
Przyczyna przeczytał rozdział "Matecznik". Na
spotkaniu był obecny również pan dyrektor,
Ryszard Zakrzewski.

O godzinie 9.30 odbył się Szkolny Konkurs Historyczny pod
tytułem „Wielcy Polacy”. Wykorzystując nowoczesną formę

quizu młodzież odpowiadała na pytania dotyczące życia i
osiągnięć wybitnych Polaków. Do rozgrywek przystąpiły

cztery drużyny złożone z czterech przedstawicieli klas VIIa,
VIIb, VIII i III gimnazjum. Turniej wzbudził ogromne emocje,
ponieważ wyniki poszczególnych klas ukazywały się na

bieżąco na ekranie po każdej odpowiedzi. Losy konkursu
ważyły się do ostatnich pytań. Ostatecznie, z nieznaczną

przewagą, konkurs wygrała klasa III gimnazjum.

Natalia M.

Google
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Uroczysty apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

26 kwietnia 2018 roku odbył się uroczysty apel z okazji uchwalenia
Konstytucji Trzeciego Maja przygotowany przez panią Anię Rachwał 

i pana Piotra Przyczynę. Wszystkich zebranych powitał dyrektor
Zespołu Szkół w Borecznie, pan Ryszard Zakrzewski, który podkreślił

fakt, iż owe święto wlicza się w rocznicowe obchody stulecia
odzyskania niepodległości przez Polskę.

Natalia M.
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"Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskieji"

Nad wejściem głównym rozwieszono okolicznościowy baner
upamiętniający setną rocznicę odzyskania niepodległości.

Baner nad wejściem do szkoły
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Wycieczka do Gdańska
~Muzeum II wojny światowej~

Wycieczka do Krakowa
~Wawel, Skałka, kopce: Kościuszki, Kraka i

Piłsudzkiego, Muzeum Narodowe~

        W dniach 21-24 maja 2018 r. uczniowie z klas V i VI uczestniczyli w
wycieczce szkolnej do Krakowa. Organizatorem wycieczki była
wychowawczyni klasy VI b, pani Dorota Julluk. Opiekunami uczniów
zostali pan Piotr Przyczyna i pani Irena Wółkiewicz. W Krakowie, do
którego uczniowie dojechali pociągiem, uczniowie zwiedzali zabytki
miasta, zapoznali się z życiorysami wybitnych Polaków oraz wieloma
eksponatami rangi artystycznej. Zwiedzanie miasta Kraka zaczęli od
wizyty w Muzeum Lotnictwa z największą kolekcją samolotów w
Polsce. Spacerując po Rynku Głównym,  wszyscy podziwiali słynne
Sukiennice, wieżę ratuszową, kościół Mariacki oraz pomnik Adama
Mickiewicza. Zwiedzili także Muzeum Narodowe, które posiada
imponujący zbiór dzieł malarskich, między innymi Jana Matejki, Jacka
Malczewskiego, Adama Chmielowskiego. Na wzgórzu wawelskim
uczestnicy wycieczki podziwiali renesansowy dziedziniec  zamku
królewskiego oraz katedrę, w której dokonywano koronacji polskich
królów. Grupa miała także okazję spotkać legendarnego smoka, u stóp
którego zrobiła wiele pamiątkowych zdjęć. W drodze do schroniska
młodzieżowego dzieci codziennie podziwiały krakowskie kopce –
symbole walki o wolność. Przepiękna pogoda umożliwiła podróżnikom
również podziwianie panoramy Krakowa oraz Ogrodu Jordanowskiego.
W odległy świat średniowiecza uczniowie przenieśli się podczas
odwiedzin podziemi rynku krakowskiego

        Dnia 6 czerwca 2018 r. uczniowie klas II g, VI b i VII 
pod opieką pana Wojciecha Pachniewskiego i pana Piotra

Przyczyny wzięli udział w wycieczce do Gdańska.
Pierwszym punktem programu była wizyta w Muzeum

II Wojny Światowej. W tym nowoczesnym obiekcie
uczniowie mieli okazję zapoznać się z historią

największego konfliktu zbrojnego naszych czasów,
począwszy od początków powstania totalitaryzmów, 

przez działania wojenne, propagandę, do  skutków wojny
i czasów zburzenia Żelaznej Kurtyny. Zwiedzający mieli
okazję obejrzeć filmy dokumentalne oraz posłuchać relacji
świadków i uczestników tych tragicznych wydarzeń
sprzed kilkudziesięciu lat. Podziwiali również wierną kopię
ulicy 

z lat trzydziestych XX wieku, którą odtworzono 
w najdrobniejszych szczegółach, takich jak witryny

sklepowe i towary na półkach.

Natalia M.Natalia M.
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Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej

        O godzinie 8.00 rozpoczął się Festiwal Pieśni Patriotycznej.
Poszczególne klasy zaprezentowały przygotowane przez siebie, pod
kierunkiem wychowawców, wybrane piosenki patriotyczne. Jury po
niełatwych obradach,  wyłoniło cztery najlepiej wykonane pieśni.
Czwarte miejsce zdobyła klasa VII b, śpiewając „Dziewczynę z
granatem”, trzecią pozycję zajęła klasa III szkoły podstawowej z
piosenką „Jak szło wojsko raz ulicą raz, dwa, trzy”, na drugim miejscu
uplasowała się klasa VIII z utworem „Miasto” z filmu „Miasto 44”.
Konkurs wygrała klasa VII a, wykonując brawurowo piosenkę „Polska
flaga” oraz „Pamiętaj”.

Natalia M.
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Uroczysty apel z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości

       
       
         Z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polske niepodległości w Zespole
Szkół w Borecznie 9 listopada 2018 roku był dniem wolnym od tradycyjnych zajęć
edukacyjnych i poświęcony został w całości świętowaniu Narodowego Dnia Niepodległości. 
         Główna część obchodów rozpoczęła się od powitania przez dyrektora szkoły, pana
Ryszarda Zakrzewskiego, gości reprezentujących gminne instytucje samorządowo-kulturalne
oraz odśpiewania o godzinie 11.11 czterech zwrotek Hymnu Narodowego „Mazurka
Dąbrowskiego”, tak, jak w innych szkołach w całej Polsce. Następnie uczniowie, nauczyciele
oraz goście przeszli na hol szkolny, aby uczestniczyć w odsłonięciu tablicy pamiątkowej
wykonanej z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Pan Dyrektor
wspólnie z przedstawicielami rodziców i uczniów odsłonił tablicę, złożył pod nią kwiaty, a
ksiądz senior parafii w Borecznie dokonał jej poświęcenia.
         Część artystyczna składała się z Apelu Patriotów. Uczniowie klas III gimnazjum i VIII
zaprezentowali sylwetki stu Polaków najbardziej zasłużonych dla Ojczyzny, począwszy od
Mieszka I, poprzez przedstawicieli wszystkich epok historycznych, aż do postaci
współczesnych ze Świętym Janem Pawłem II. Wizerunki 100 patriotów można było zobaczyć
na scenie, która z tej okazji zamieniła się w swoistą galerię postaci. Biogramy patriotów były
wzbogacone pieśniami patriotycznymi, które wykonali zwycięzcy Festiwalu Pieśni
Patriotycznej.

Natalia M.
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"Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku"
~`prezentacja~

"Polska moja Ojczyzna"

        W środę 9 maja 2018r uczniowie
młodszych klas Szkoły Podstawowej w
Borecznie uczestniczyli w programie "Polska
moja Ojczyzna". W bardzo przystępny i
atrakcyjny dla dzieci sposób utrwalały one
wiadomości dotyczące polskich symboli
narodowych, geografii i historii swojej
ojczyzny. Uczniowie wykazali się
aktywnością i sporą wiedzą o Polsce.
Bezbłędnie śpiewali hymn i recytowali
"Katechizm polskiego dziecka", mimo że
czynili to bez wcześniejszego przygotowania.
W drugiej części widowiska wszyscy chętni
mogli skorzystać z okazji, aby zrobić sobie
zdjęcia w mundurach polskich żołnierzy,
sanitariuszek, powstańców.

Prezentację opowiadającą o odzyskaniu niepodległości przez Polskę
można obejrzeń na stronie naszej szkoły!

https://zsboreczno.edupage.org/

Natalia M.
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"Nasza flaga i godło"
Prace uczniów klas 0-3

Mandale i kolorowanki patriotyczne

        W związku ze stuleciem
niepodległości Polski, najmłodsi
uczniowie pokazali swoje talenty
plastyczne, wykonując prace na
temat "Nasze godło i flaga".

        Na szkolnych korytarzach
mogliśmy zaobserwować mandale
oraz kolorowanki wykonane w
naszych narodowych barwach.

Natalia M.

Natalia M.
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	Dnia 6 czerwca 2018 r. uczniowie klas II g, VI b i VII
	pod opieką pana Wojciecha Pachniewskiego i pana Piotra Przyczyny wzięli udział w wycieczce do Gdańska.
	Pierwszym punktem programu była wizyta w Muzeum
	II Wojny Światowej. W tym nowoczesnym obiekcie uczniowie mieli okazję zapoznać się z historią największego konfliktu zbrojnego naszych czasów, począwszy od początków powstania totalitaryzmów,
	przez działania wojenne, propagandę, do  skutków wojny
	i czasów zburzenia Żelaznej Kurtyny. Zwiedzający mieli okazję obejrzeć filmy dokumentalne oraz posłuchać relacji świadków i uczestników tych tragicznych wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat. Podziwiali również wierną kopię ulicy
	z lat trzydziestych XX wieku, którą odtworzono
	w najdrobniejszych szczegółach, takich jak witryny sklepowe i towary na półkach.

	Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej
	O godzinie 8.00 rozpoczął się Festiwal Pieśni Patriotycznej. Poszczególne klasy zaprezentowały przygotowane przez siebie, pod kierunkiem wychowawców, wybrane piosenki patriotyczne. Jury po niełatwych obradach,  wyłoniło cztery najlepiej wykonane pieśni. Czwarte miejsce zdobyła klasa VII b, śpiewając „Dziewczynę z granatem”, trzecią pozycję zajęła klasa III szkoły podstawowej z piosenką „Jak szło wojsko raz ulicą raz, dwa, trzy”, na drugim miejscu uplasowała się klasa VIII z utworem „Miasto” z filmu „Miasto 44”. Konkurs wygrała klasa VII a, wykonując brawurowo piosenkę „Polska flaga” oraz „Pamiętaj”.
	Uroczysty apel z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości
	Z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polske niepodległości w Zespole Szkół w Borecznie 9 listopada 2018 roku był dniem wolnym od tradycyjnych zajęć edukacyjnych i poświęcony został w całości świętowaniu Narodowego Dnia Niepodległości.
	Główna część obchodów rozpoczęła się od powitania przez dyrektora szkoły, pana Ryszarda Zakrzewskiego, gości reprezentujących gminne instytucje samorządowo-kulturalne oraz odśpiewania o godzinie 11.11 czterech zwrotek Hymnu Narodowego „Mazurka Dąbrowskiego”, tak, jak w innych szkołach w całej Polsce. Następnie uczniowie, nauczyciele oraz goście przeszli na hol szkolny, aby uczestniczyć w odsłonięciu tablicy pamiątkowej wykonanej z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Pan Dyrektor wspólnie z przedstawicielami rodziców i uczniów odsłonił tablicę, złożył pod nią kwiaty, a ksiądz senior parafii w Borecznie dokonał jej poświęcenia.
	Część artystyczna składała się z Apelu Patriotów. Uczniowie klas III gimnazjum i VIII zaprezentowali sylwetki stu Polaków najbardziej zasłużonych dla Ojczyzny, począwszy od Mieszka I, poprzez przedstawicieli wszystkich epok historycznych, aż do postaci współczesnych ze Świętym Janem Pawłem II. Wizerunki 100 patriotów można było zobaczyć na scenie, która z tej okazji zamieniła się w swoistą galerię postaci. Biogramy patriotów były wzbogacone pieśniami patriotycznymi, które wykonali zwycięzcy Festiwalu Pieśni Patriotycznej.

	"Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku"
	~`prezentacja~

	Prezentację opowiadającą o odzyskaniu niepodległości przez Polskę można obejrzeń na stronie naszej szkoły!
	https://zsboreczno.edupage.org/
	"Polska moja Ojczyzna"
	W środę 9 maja 2018r uczniowie młodszych klas Szkoły Podstawowej w Borecznie uczestniczyli w programie "Polska moja Ojczyzna". W bardzo przystępny i atrakcyjny dla dzieci sposób utrwalały one wiadomości dotyczące polskich symboli narodowych, geografii i historii swojej ojczyzny. Uczniowie wykazali się aktywnością i sporą wiedzą o Polsce. Bezbłędnie śpiewali hymn i recytowali "Katechizm polskiego dziecka", mimo że czynili to bez wcześniejszego przygotowania. W drugiej części widowiska wszyscy chętni mogli skorzystać z okazji, aby zrobić sobie zdjęcia w mundurach polskich żołnierzy, sanitariuszek, powstańców.

	"Nasza flaga i godło"
	Prace uczniów klas 0-3
	W związku ze stuleciem niepodległości Polski, najmłodsi uczniowie pokazali swoje talenty plastyczne, wykonując prace na temat "Nasze godło i flaga".
	Mandale i kolorowanki patriotyczne
	Na szkolnych korytarzach mogliśmy zaobserwować mandale oraz kolorowanki wykonane w naszych narodowych barwach.

