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Wydanie specjalne
12/18

Wydanie Specjalne przygotowane przez redakcję "Szkolne
Perypetie" poświęcone jest 100 rocznicy odzyskania
Niepodległości. Szkoła w Szczekarkowie zorganizowała akcję
"Kronika dla Niepodległej". Wydanie to jest podsumowaniem akcji.
Zobacz kto jeszcze przyłączył się do naszej akcji i jak młodzież
świętowała 11 listopada. W tym wydaniu jest to o czym warto
mówić... żeby Polska była Polską!

.

A. Duda

K. Piasecki

Listy napisali między innymi Prezydent RP
– Andrzej Duda, Rzecznik Praw Dziecka –
Marek Michalak, Jan Englert, Krzysztof
Piasecki, Katarzyna Dowbor, Lubelski
Kurator Oświaty – Teresa Misiuk, Stan
Breckenridg, Jerzy Owsiak, Goście
programu „Pytanie na Śniadanie”. Listy
pisali studenci Wyższej Szkoły Społeczno
Przyrodniczej w Lublinie ze studiów
anglojęzycznych "Tourism and Hospitality
Management". Powstała też elektroniczna
wersja Kroniki, którą można obejrzeć pod
adresem
issuu.com/home/published/ekronika

Dnia 9.11.2018r. w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie o
symbolicznej godz. 11.11 wszyscy zgromadzeni zaśpiewali
wspólnie polski hymn narodowy, włączając się tym samym w
ogólnopolską akcję „Rekord dla Niepodległej”.

Przedszkolaki Niepodległej

.

Prezydent RP

z życzeniami...

AR
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Wyrażamy radość z bycia obywatelami wolnej ojczyzny,
która nigdy „nie zginie” z naszych serc!

Akcją dla Niepodległej w szkole w Szczekarkowie były
też kartki pocztowe do polskich bohaterów
przygotowane przez uczniów pod kierunkiem – Pani
Agnieszki Sowy. "Serce się raduje, że uczniowie tak
chętnie dołączyli do wspólnego działania"-
podsumowuje nauczycielka.

Iwona Grzeszczak

M. Michalak

Kochani, dziękuję za zaproszenie do udziału w
inicjatywie pisania listów do Niepodległej Ojczyzny.
Setna rocznica odzyskania niepodległości inspiruje do
poszukiwania wartości i poszerzania wiedzy na temat
dorobku polskiej kultury. Pozdrawiam i życzę
wszystkim samych pogodnych chwil w szkolnych
murach. Jestem przekonany, że ten projekt przyczyni
się do jeszcze większego zainteresowania dzieci i
młodzieży tematyką naszej wspólnej historii.
                                                            Marek Michalak J. Owsiak

J. EnglertJ. Englert

Cenię Waszą inicjatywę. 
Apeluję byście kochając Ojczyznę
umieli odróżnić patriotyzm od
nacjonalizmu, wolność od anarchii 
i kompromis od konformizmu. 
Wtedy Wasza Miłość powinna
spotkać się z wzajemnością.

Innym przedsięwzięciem było przygotowanie
kolorowych plakatów o Polsce, nad którymi pracowali
uczniowie klasy IV i klasy V pod opieką Pani Agnieszki
Romaneczko. Natomiast uczniowie klasy II i klasy III
wykonali pod kierunkiem Pani Agnieszki Lisek prace
plastyczne przedstawiające polskie godło.

A.R.

Droga Moja Niepodległa!

Ile to wspaniałych ludzi walczyło o Ciebie!  Zawsze byłaś i będziesz
najważniejsza. Mój dziadek Pułkownik Bronisław Kowalczewski, który
zginął dla Ciebie w październiku 1943 roku zostawił testament, w którym
napisał przesłanie do swoich córek: "kochajcie się i pamiętajcie, żebyście
w każdej najcięższej chwili były dobrymi Polkami. Nie wahajcie się
poświęcić wszystkich dóbr materialnych i życia dla wielkiej sprawy naszej
Ojczyzny. Synów swoich wychowujcie na dobrych żołnierzy Polskich o
nieskazitelnym honorze". Oby wszyscy młodzi Polacy tak o Tobie myśleli
DROGA MOJA NIEPODLEGŁA.

Katarzyna DowborK. Dowbor

Rzecznik Praw Dziecka

Kocham Polskę

Pozdrawiam.

dla Niepodległej...
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Wspólne
świętowanie

Uczniowie 
o Niepodległej...

Dnia 9.11.2018
roku odbył się
marsz z okazji
100 rocznicy
odzyskania

niepodległości.
O godz. 12.00
wyruszyliśmy
sprzed szkoły.

B.G. Marsz

"Pytanie na śniadanie"

Inicjatywa "Kronika dla Niepodległej" została doceniona. Uczniowie  dnia
11.11.2018 zostali zaproszeni do programu "Pytanie na Śniadanie".
Iwona Grzeszczak, Milena Gdula, Magdalena Rybicka i Justyna Mąka na
żywo czytały fragmenty swoich listów do Niepodległej.

Alicja Mucha

Mieszkam tam, gdzie róże kwitną,
obok rzeka płynie...
Tu śnię, że latam jak ptak.
Tu czuję się wolna i marzę..., 
I Tobie Polsko tego życzę!
Bądź wolna i niech każdy dba o
Ciebie! 
Niech każdy będzie z Ciebie
dumny jak ja… Twoja Polka.

Milena Gdula

Dziękuję Ci Polsko, że mogę żyć w
wolnym kraju, spotykać się z moimi
Przyjaciółmi, chodzić do szkoły i
rozwijać moje pasje. Dziękuję za
piękne krajobrazy, które budzą
mnie każdego dnia.
  Bardzo dużo wycierpiałaś. Jednak
nigdy się nie poddałaś!
Jestem dumna, że jestem Polką. 

Iwona Grzeszczak

"PnŚ"

Jestem dumna...

Polsko, Ojczyzno moja!
Dziękuję Ci za to, że jesteś. Za
spadające, kolorowe liście w lesie.
Za kwitnące nadzieją kolorowe
kwiaty. Za rwącą wodę w rzece tuż
za domem moim.
Za historię tragiczną dla Ciebie,
lecz tak ważną dla nas!
Bądź silna, piękna i wolna przez
kolejne 1000 lat.

Justyna Mąka
Polska–mój kraj! A w nim mój
Szczekarków. Tu mieszkam i tu
mam swoich przyjaciół. Tu się
budzę każdego dnia i zasypiam. Tu
podziwiam każdą porę roku. 
Bardzo się cieszę, że mieszkam tu,
w tym kraju.

Rybicka Magda

„Legenda i sława wzięły
nas na swe skrzydła
i niosły naprzód.”

Józef Piłsudski

Uczniowie ze Szczekarkowa, którzy
dołączyli do akcji pisania listów,
jadą do "Pytania na Śniadanie"

A.R.

M.C.

M.C.

M.C.
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„Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze”
Józef Piłsudski

Bo Polskę trzeba kochać!

W programie "PnŚ" młodzież spotkała dużo ciekawych
osób, którzy mogą być przykładem jak realizować
marzenia, aby Polska mogła być z nas dumna. Nikt nie
wahał się czy wpisać swoją refleksję do Kroniki. Nad
"Kroniką" pochylili się: Iga Baumgart-Witan, Zofia
Noceti-Klepacka, Andrzej Wrona, Sylwia Przybysz i
Jan Dąbrowski, Wojciech Modest Amaro, Sławomir
Uniatowski, Barbara Kurdej-Szatan, Adam
Zdrójkowski, Tomasz Wolny i Marzena Rogalska.

Alicja Mucha

Polsko...Polska moja

Piłsudski człowiekiem był...

Ulubiony pies Piłsudskiego wabił
się … Pies.
Józef Piłsudski uznawał szachy i
pasjansa za doskonałą rozrywkę.
Po sposobie, w jaki zwracał się do
innych, można było poznać jego
stosunek do danej osoby. Najmilej
było usłyszeć od niego określenie
"dziecko".
Uwielbiał pić herbatę, zawsze
gorącą, mocną i słodką, podawaną
na sposób rosyjski w szklankach.

Iwona Grzeszczak

Ciekawostki o Piłsudskim
Ulubiony pies Piłsudskiego wabił
się … Pies.
Józef Piłsudski uznawał szachy i
stawianie pasjansa za doskonałą
rozrywkę.
Po sposobie, w jaki zwracał się do
innych, można było poznać jego
stosunek do danej osoby. Najmilej
było usłyszeć od niego określenie
"dziecko".
Uwielbiał pić herbatę, zawsze
gorącą, mocną i słodką, podawaną
na sposób rosyjski w szklankach.

Iwona GrzeszczakJózef Piłsudski

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem –
staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących

dane terytorium”
Józef Piłsudski

Aga&Hubert

T. WolnyB. Kurdej-Szatan

historia.org.pl EBC


