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WYCIECZKA DO MUZEUM
CZĘSTOCHOWSKIEGO

Na ławeczce z Poświatowską

Uczestnicy spotkania

PAMIĘCI HALINY
POŚWIATOWSKIEJ...

Dnia 24 października wraz z koleżankami z mojej
szkoły pojechałam do Częstochowskiego
Muzeum - domu rodzinnego Haliny
Poświatowskiej. Październik jest miesiącem, w
którym obchodzi się rocznicę śmierci  naszej
znakomitej poetki. Jeszcze przed zwiedzaniem
muzeum, udałyśmy się na ławeczkę z posągiem
pani Haliny w alejach. W muzeum 
wysłuchałyśmy brata pisarki, który przybliżył nam
postać poetki, wierszy znanej poetki i wierszy o
niej pisanych przez uczniów szkół z całego
województwa i krótkiego programu słowno-
wokalnego. Muzeum pamięci Haliny
Poświatowskiej urzekło nas juź po przekroczeniu
jego progu. Nie dość, że przebywałyśmy w
nastrojowym domu o stonowanych kolorach i
przygaszonych światłach w towarzystwie wielu
serdecznych, kochających poezję osób, to w
dodatku miałyśmy możliwość poznać lepiej
wybitną poetkę, obejrzeć jej fotografie, dokumenty
i pamiątki, które pozostawiła po sobie.
Agnieszka Klimek
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PLENEROWY PIKNKIK W SP1

17 października reprezentacja uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w
finałowej gali projektu realizowanego przez jedną z uczennic liceum
ogólnokształcącego w Zawierciu. Projekt ten nosił nazwę "Sto drzew na 100-
lecie odzyskania przez Polskę niepodległości". W ramach projektu na terenie
dziesięciu gmin powiatu zawierciańskiego posadzonych zostało sto
sadzonek dębów. Wśród placówek obdarowanych drzewkami znalazła się
również nasza szkoła, która została zaproszona do uświetnienia tej imprezy
poprzez przygotowanie wystawy w Miejskim Ośrodku Kultury.
Zaprezentowaliśmy na niej najstarsze dokumenty szkolne z okresu
międzywojennego, w tym naszą pierwszą kronikę szkolną, w której opisano
m.in. obchody szkolne i miejskie z okazji 10 -lecia odzyskania
niepodległości.

Mikołaj Matyszczyk

Wystawa w MOK-u

6 października 2018 roku był dla nas bardzo
ważnym dniem, to właśnie wtedy odbył się
plenerowy piknik pod nazwą „Dzień Niepodległej
Rzeczpospolitej”. Całą uroczystość rozpoczął
polonez zatańczony przez uczniów najstarszej
klasy, następnie posadziliśmy Dąb Niepodległości
na placu szkoły, a zaraz po tym pochód postaci
historycznych z  udziałem Jurajskiego Szwadronu
Kawalerii im. Króla Jana III Sobieskiego. W
pochodzie wzięli udział zarówno
ucharakteryzowani za postaci historyczne
uczniowie, jak i ich rodzice. Po przejściu
wyznaczoną trasą zostało wykonane pamiątkowe
zdjęcie i goście zostali zaproszeni do budynku
szkoły, gdzie czekały na nich kolejne punkty
programu. Podczas imprezy przeprowadzone
zostało „Dyktando patriotyczne”, w którym udział
wzięło 100 osób, podzielonych na cztery grupy
wiekowe. Równolegle w bibliotece odbywało się
głośne czytanie utworów o tematyce
patriotycznej. Goście  mogli także zwiedzić
wystawę pamiątek, zdjęć, dokumentów i książek
dotyczących II Rzeczpospolitej. Prezentowane na
wystawie eksponaty, starannie opisane przez
nauczycieli i uczniów,  wypożyczone zostały od
rodzin uczniów i przyjaciół szkoły. 

Uczestnikom imprezy zaproponowano również
zawody sportowe. Wzięli  w nich udział
reprezentanci wszystkich klas i goście. Podczas
zawodów nauczyciele prowadzący turnieje
zwracali uwagę na to, jakie sporty uprawiane były
w czasach II RP i jak wtedy Polacy spędzali
aktywnie czas. Pasjonaci historii mogli wziąć 

historycznym, przygotowanym na platformie
quizu. Zawierał on pytania o różnym stopniu
trudności i związane z historią II RP. Dla
najmłodszych uczestników pikniku również
przewidziane były ciekawe atrakcje.
Zorganizowano dla nich kącik zabaw, gdzie mogli
dowiedzieć się m.in. kim był Józef Piłsudski, jakie
są polskie symbole i barwy narodowe oraz jaki
ptak znajduje się na polskim godle. Ważną
częścią wydarzenia była też akademia, podczas
której odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów
klasy pierwszej. Nasi najmłodsi koledzy otrzymali
specjalnie przygotowane z tej okazji publikacje z
dedykacją. Podczas akademii odbył się również
koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu
szkolnego chóru G1 Fort-e, Młodzieżowego
Chóru Kameralnego "Tutti" oraz Zespołu Pieśni i
Tańca „Ziemia Kroczycka”. Wykonawcy
zaprezentowali wybrane pieśni z okresu II
Rzeczpospolitej. 

Moim zdaniem  setna rocznica niepodległości 
zapadnie w naszej pamięci na długo.
  

Julia Seweryn

Posadzenie Dębu Niepodległości

STO DRZEW NA 100-LECIE 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
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