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SEJMIK DZIECI I MŁODZIEŻY MIASTA LUBARTÓW DLA
NIEPODLEGŁEJ

Dnia 6 listopada 2018 r. w naszej szkole odbył się Sejmik Dzieci
i Młodzieży Miasta Lubartów. Głównym tematem spotkania była
100. rocznica odzyskania niepodległości. Zaproszone były
wszystkie szkoły w Lubartowie m.in.: Szkoła Podstawowa nr 1,
Szkoła Podstawowa nr 4, Społeczna Szkoła Muzyczna I i II
stopnia oraz II Liceum Ogólnokształcące.
Pierwszym etapem naszego spotkania było przedstawienie przez
przewodniczącą sejmiku, Igę Babczyńską - historii Odzyskania
Niepodległości przez Polskę z okazji 100. rocznicy oraz
opowiedzenie o historii naszych symboli narodowych. Drugim
etapem była praca szkół w zespołach. Każda ze szkół
przedstawiała, jak w ich szkołach świętowano tę rocznicę.
Uczniowie szkół wraz z opiekunami uczestniczyli w warsztatach
plastycznych przygotowanych przez panią Małgorzatę
Wysoczyńską. Każdy zrobił swój kotylion i chorągiewkę.
Uczniowie naszej szkoły przygotowali pyszny poczęstunek dla
zebranych gości. Na końcu wszyscy wspólnie śpiewaliśmy pieśni
patriotyczne. Celem tego spotkania było zintegrowanie się ze sobą
nawzajem i chyba nam się to udało. Trzeba zaznaczyć, że od
bieżącego roku nasza szkoła przewodniczy Sejmikowi Dzieci
i Młodzieży w Lubartowie.

Iga Babczyńska

Jubileuszowy tort

Dyrektor Marian Bober, 11 listopadaPamiętamy '2018

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3!
Witamy was serdecznie w specjalnym
wydaniu "Szkolniaka". Dzisiejszy numer
jest wyjątkowy, gdyż dotyczy on
uroczystych obchodów 100-lecia
Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Rocznica ta stała się okazją do rozwijania
postaw patriotycznych oraz edukacji
młodzieży. Uczniowie i nauczyciele naszej
szkoły podjęli wiele działań
przygotowujących do obchodów tego
wyjątkowego dnia. Były wycieczki,
konkursy, projekty edukacyjne, uroczyste
akademie, specjalne godziny
wychowawcze czy ogólnopolskie
śpiewanie hymnu państwowego.
Czytając nasze czasopismo możecie
dowiedzieć się o wydarzeniach, które
odbyły się w naszej szkole i mieście
w roku 2018.
Jednocześnie pragniemy przypomnieć
o tym, że naszą gazetkę możecie śledzić
na elektronicznej platformie Junior Media.
Życzymy miłego czytania!

Michał Czerski
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KALENDARIUM NASZYCH DZIAŁAŃ DLA
NIEPODLEGŁEJ W ROKU 2018

W 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę Szkoła
Podstawowa nr 3 podjęła szereg inicjatyw związanych z tą rocznicą. Były
to zarówno działania szkolne, jak też i uroczystości miejskie, których
byliśmy głównym organizatorem. Oto najważniejsze z nich:
22 stycznia - miejska inauguracja Roku Niepodległej w Lubartowie
w 155. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego
27 kwietnia - miejskie obchody Dnia Flagi dla przedszkolaków
30 kwietnia - szkolna akademia z okazji Konstytucji 3 Maja
Czerwiec - Konkurs Wojewódzki "Lubelskie Drogi do Niepodległości” -
I miejsce oraz wyróżnienie dla dwóch numerów gazetki "Szkolniak”
6 czerwca - „Pamięci wybitnych Regionalistów” - miejska uroczystość
w stulecie regionalizmu
Czerwiec - szkolna wystawa z IPN "W drodze do niepodległości"
Wrzesień - ogólnopolski prezydencki projekt Mobilne Muzeum
Multimedialne w Lubartowie
4 października - miejskie tańczenie poloneza
24-25 października - "Niepodległa na kartach literatury" – głośne czytanie
antologii niepodległości
24 października - głośne czytanie książki o Ignacym Paderewskim
dzieciom w Przedszkolu nr 4
24 października - VIII Miejski Festiwal Pieśni Patriotycznej "Ma Ojczyzna
jest mi bliska”
6 listopada - Sejmik Dzieci i Młodzieży Miasta Lubartów dla Niepodległej
w Szkole Podstawowej nr 3
9 listopada - "Kocham i rozumiem" - szkolna akademia z okazji
Narodowego Dnia Niepodległości
9 listopada - akcja MEN "Rekord dla Niepodległej” – wspólne śpiewanie
czterech zwrotek hymnu państwowego przez społeczność uczniowską
9 listopada - "Apel pamięci o poległych w walce o niepodległość” - miejska
uroczystość na cmentarzu parafialnym
9 listopada - akcja zapalania zniczy "Światełko pamięci naszym
bohaterom – Lubartów pamięta”
13 listopada - "Patriotest" – ogólnopolski konkurs wiedzy na temat
odzyskania przez Polskę niepodległości oraz początków kształtowania się
II RP
13 listopada - patriotyczny przegląd wierszy dla przedszkolaków
w Przedszkolu Prywatnym Casper.
Poza tym:

wystawa okolicznościowa oraz gazetka ścienna w bibliotece szkolnej
"100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”
szkolna akcja "Życzenia dla niepodległej” - wystawa kartek
z życzeniami
okolicznościowy baner koła plastycznego z cytatami z piosenek
zespołu Chłopcy z Placu Broni
warsztaty plastyczne w świetlicy szkolnej – wykonanie biało-
czerwonych chorągiewek na mogiły żołnierzy
lekcje historii, języka polskiego i zajęć z wychowawcą o tematyce
niepodległościowej

Inauguracja Roku Niepodległej

3 Maja '2018

Poczet sztandarowy - 3 Maja

Apel Pamięci na cmentarzu
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W DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI

Taki tytuł nosiła wystawa zorganizowana w czerwcu
2018 roku w naszej szkole przez nauczycieli
historyków. Na około 30 planszach edukacyjnych
przedstawiona została droga Polski do odzyskania
przez nią niepodległości po 123 latach zaborów.
Ekspozycja pochodząca ze zbiorów IPN szczególną
uwagę skupiała na latach 1914-1918. Wystawa była
doskonałą pomocą dydaktyczną dla nauczycieli
historyków, którzy prowadzili specjalne lekcje historii
poświęcone tej części dziejów naszego kraju.

Redakcja

HASŁEM WSZYSTKICH WOLNOŚĆ
BĘDZIE I OJCZYZNA NASZA...

Świętowanie 100-lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę Lubartów rozpoczął już w styczniu 2018
roku. Pierwszym ważnym wydarzeniem była
uroczyście obchodzona w ramach jubileuszu
155. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego.
W miejskich obchodach uczestniczyli: przedstawiciele
samorządu miasta Lubartów, duchowni, dyrektorzy
szkół i przedszkoli, regionaliści, członkowie Rady
Seniorów, przedstawiciele placówek kultury,
nauczyciele i uczniowie ze wszystkich lubartowskich
szkół.
Uroczystość, w całości przygotowana przez Szkołę
Podstawową nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie,
odbyła się 22 stycznia 2018 roku. Spotkanie
rozpoczęła pani Ewa Sędzimierz, naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Lubartów,
która opowiedziała zgromadzonej w sali LOK
publiczności o wydarzeniach z roku 1863, mających
miejsce na Ziemi Lubartowskiej.
W dalszej części uroczystości prowadzonej przez
panią Monikę Sulowską, nauczycielkę historii,
zaprezentowała się nasza młodzież, która przedstawiła
krótki montaż słowno-muzyczny tematycznie
związany z tą częścią naszej historii. Usłyszeliśmy
tutaj wiele patriotycznych pieśni w wykonaniu
laureatów festiwalu pieśni patriotycznej "Ma ojczyzna
jest mi bliska", którego także jesteśmy organizatorem.
Na mogiłach powstańców, znajdujących się na
cmentarzu parafialnym zapłonęły symboliczne znicze,
a w intencji poległych została odprawiona też msza św.
w Kościele Ojców Kapucynów.

Redakcja

PATRIOTYCZNIE Z CASPREM

Dnia 13 listopada 2018 r. odbył się przegląd wierszy
z Casprem o tematyce patriotycznej pod hasłem „100
lat Polski Niepodległej” zorganizowany przez
Przedszkole Prywatne „Casper” w Lubartowie. Wzięły
w nim udział dzieci z oddziałów przedszkolnych 0"a"
i 0"b" naszej szkoły. Grupę 0"a" reprezentował
Franciszek Praczyk, który wygłosił wiersz 11 listopada
L. Wiszniewskiego, zaś grupę 0"b" - Aleksander
Mazurek, recytując wiersz Ziemia rodzinna W. Bełzy.
Za udział w przeglądzie wierszy chłopcy otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.

Emilia Kamińska

Franek z grupy 0"a"

Specjalne lekcje historii

Zaczynamy... Okolicznościowa gazetka

Gazetka ścienna w bibliotece Iga Goleń
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DZIEŃ FLAGI

Niezwykle uroczyście dzieci wszystkich lubartowskich przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych obchodziły Dzień Flagi
w roku 2018. Było to związane z obchodzonym przez cały nasz kraj
świętem 100-lecia odzyskania niepodległości. Uroczystość przygotowana
w całości przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie
odbywała się 27 kwietnia 2018 roku w sali kinowej LOK.
Program uczczenia biało-czerwonej, czyli naszego symbolu narodowego,
był niezwykle bogaty. Uroczystość rozpoczęła wicedyrektor szkoły pani
Barbara Kurant, która w niezwykle serdecznych słowach powitała
wszystkich zgromadzonych najmłodszych „obywateli” naszego państwa
i zaprosiła do wspólnego uczestnictwa w tym ważnym święcie.
Konferansjerką zajęli się nasi najstarsi uczniowie – Iga Babczyńska
i Piotrek Najda z klasy VIIe. Głównymi aktorami były jednak dzieci
z dwóch oddziałów przedszkolnych działających w naszej szkole – dzieci
z oddziałów 0”a” i 0”b” przygotowane przez ich wychowawczynie panią
Edytę Biskup i panią Urszulę Banuchę.
Zanim na scenie pojawili się nasi młodzi aktorzy, wszystkie przedszkolaki
obejrzały krótki animowany film z IPN, który przybliżał dzieciom nasze
symbole narodowe. Okazało się też, że dzieci z uwagą oglądały materiał
filmowy, bo w krótkim quizie wiedzy na wszystkie zadane pytania padły
właściwe odpowiedzi. W dalszej części uroczystości wysłuchaliśmy wielu
patriotycznych wierszyków i piosenek. Ale najbardziej efektowny okazał
się wspaniały taniec flag przygotowany przez nasze dzieci, za które
otrzymały zasłużone wielkie brawa od publiczności. Dalej było
obowiązkowe odśpiewanie przez wszystkie dzieci naszego hymnu
narodowego. Bardzo atrakcyjne też okazało się „wykonanie” naszej biało-
czerwonej flagi przez siedzącą publiczność, która trzymała białe
i czerwone kartki papieru.
Ale to nie jedyne atrakcje tego dnia. Zadaniem wszystkich dzieci było
wspólne „udekorowanie” tortu dla naszej Jubilatki obchodzącej 100-lecie
odzyskania niepodległości. Co prawda i tort, i dekoracje, były
styropianowe, ale liczył się symbol. Na zakończenie uroczystości, obecny
na uroczystości burmistrz miasta pan Janusz Bodziacki, po stosownym
krótkim przemówieniu, wręczył każdemu dziecku małą flagę narodową,
aby 2 maja każde z nich wywiesiło ją przed swoim domem. A w nagrodę
za udział w uroczystości naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Urzędu Miasta - pani Ewa Sędzimierz wręczyła każdemu dziecku słodkie
upominki.

Redakcja

Tak, krok po kroku,

w takt muzyki,

powoli, ale z efektami,

kształtowała się

nasza flaga narodowa. Strojenie jubileuszowego "tortu"Żywa flaga narodowa



www.kurierlubelski.pl Kurier Lubelski | Wydanie specjalne 02/2019 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szkolniak

ŚWIATEŁKO PAMIĘCI NASZYM
BOHATEROM – LUBARTÓW PAMIĘTA

Uczniowie klasy 7a Szkoły Podstawowej nr 3 im.
Piotra Firleja w Lubartowie postanowili w sposób
wyjątkowy uczcić setną rocznicę odzyskania
niepodległości przez naszą Ojczyznę. Wzięli oni
aktywny udział w akcji „Światełko pamięci naszym
bohaterom”. Wykazali się przy tym niezwykłym
zaangażowaniem.
Nasi koledzy, pod kierunkiem pani Moniki Sulowskiej,
przeprowadzili zbiórkę zniczy w kolorach barw
narodowych. Następnie, w dniu 9 listopada 2018 r.,
zebrane znicze z okolicznościowymi naklejkami,
siódmoklasiści zapalili w położonych na terenie
Lubartowa miejscach upamiętniających walkę o wolną
Polskę. Były to nie tylko groby bohaterów, którzy oddali
życie za Ojczyznę. Uczniowie klasy 7a odszukali
i uczcili w ten sposób także liczne kapliczki, krzyże,
tablice pamiątkowe i inne miejsca, które pomagają nam
pamiętać o bohaterach, którzy oddali życie za
Niepodległą.

Michał Czerski

Dąb Pamięci Piotr Najda w roli G. Wereżyńskiego

W 100-LECIE LUBARTOWSKIEGO
REGIONALIZMU

Dnia 6 czerwca 2018 r. w Lubartowskim Ośrodku
Kultury zorganizowana została sesja poświęcona
wybitnym Regionalistom naszego miasta. Na imprezę
tę zostało zaproszonych wielu wspaniałych gości m.in.
burmistrz miasta pan Janusz Bodziacki, znani
regionaliści, ich rodziny, dyrektorzy, młodzież
i nauczyciele ze szkół w Lubartowie, mieszkańcy
miasta.
Część artystyczną poprowadził uczeń naszej szkoły
Piotr Najda, który został przygotowany przez panią
Grażynę Antoniuk i wcielił się w rolę pierwszego
lubartowskiego regionalisty, którym był  Gracjan
Wereżyński. 
Piotr przedstawiał i zapowiadał scenki przybliżające
takich regionalistów, jak: Wanda Śliwina, Helena
Morozewiczowa, Józef Rafalski, Stanisław Lalek, Jan
Mangold i Józef Lulek. Scenki o bardzo ważnych
postaciach dla naszego miasta przygotowali uczniowie
i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1, II LO im.
Piotra Firleja oraz Zespołu Szkół nr 2. Na koniec
uczennice z SP3 rozdały gościom foldery poświęcone
prezentowanym Regionalistom.

Oprac. Piotr Najda

KU PAMIĘCI
Ojczyzna moja w promieniach wolności skąpana,

biało-czerwoną flagą otulona.
Jej Niepodległość - to droga bez końca.

W życiu każdy, odkąd pamięcią sięgnąć,
jej potrzebował.

Bez powodu nikt jej przecież nie wyczarował…
Stanęli ramię w ramię w szeregu, jak bracia,

na obcej ziemi z białym orłem w sercu
i biało-czerwoną opaską na ramieniu.
Umierali za wolność, bo chcieli żyć

i życie w darze nam darować -
Ciebie, Polsko!

Walczyli, brnąc po kolana we krwi,
o ziemię polską walczyli!

Bym mogła żyć, pracować i szczęśliwą być!
Za to Cię, Polsko, kocham!

Za tych wszystkich ludzi, płaszczem odwagi okrytych.
Za Marię Skłodowską i Wisławę Szymborską,

za Mickiewicza i Słowackiego,
za Asnyka, Staffa i Tadeusza Borowskiego,

i Halinę Poświatowską...
i wszystkich tych, którym przyświecała Polska.

Walczyli - słowa na papierze kładąc,
jak inni - życie swoje,
za Ojczyzny wolność,

by mogła żyć
dla Ciebie i dla mnie.

Julia Czuchryta

Współorganizatorowie spotkania
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Filip Józefaciuk w piosence

Akademia niepodległościowa

"KOCHAM I ROZUMIEM" - AKADEMIA
NIEPODLEGŁOŚCIOWA W NASZEJ SZKOLE

11 listopada 2018 roku to data wyjątkowa, ponieważ w tym dniu przypada
setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Wstępem do właściwych obchodów była uroczysta akademia w dniu
9 listopada 2018 r. Przedstawienie  wprowadziło zebranych w tematykę
walki o  wolność przez naszych przodków. W poszczególnych częściach
uroczystości wspólnie przeżywaliśmy trudne dzieje Ojczyzny od okresu
rozbiorów aż do odzyskania wolności w 1918 roku.
W utworach, które usłyszeliśmy, widać było wielkie przywiązanie, miłość
i tęsknotę Polaków do ojczystego kraju. Uczuć tych nie pozbawiło nas
nawet wieloletnie zniewolenie i próby wynarodowienia. Przedstawienie
składało się z utworów poetyckich i pieśni patriotycznych. Akademia
przygotowana była przez naszą młodzież pod kierunkiem nauczycieli: pani
Barbary Zegar, pani Emilii Sobczak-Chudzik i pana Cezarego
Misiurskiego. Uroczystość miała niezwykły walor historyczny, ale także
głęboką wartość artystyczną.

Michał Czerski

KONKURS "LUBELSKIE DROGI DO
NIEPODLEGŁOŚCI"

W czerwcu 2018 r. w Suścu została rozstrzygnięta X edycja
Wojewódzkiego Konkursu na gazetkę szkolną „Lubelszczyzna – moja
Mała Ojczyzna”, nosząca tytuł „Lubelskie Drogi do Niepodległości”.
Konkurs odbywał się pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty,
Wojewody Lubelskiego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Akcja
ta miała na celu zebranie informacji o działaniach niepodległościowych,
które odbyły się na Lubelszczyźnie.
Zadaniem uczestników było stworzenie gazetki o podanej tematyce.
W konkursie wzięły udział dwie grupy uczniów z naszej szkoły. Pierwsze
miejsce otrzymał zespół, w którego skład weszli: Michał Czerski (redaktor
naczelny), Hubert Grzeszczyk i Jakub Furtak. Wyróżnienie „Tygodnika
Zamojskiego” otrzymała natomiast drużyna składająca się z Julii
Czuchryty (redaktor naczelny), Julii Jaksim oraz Martyny Filipowicz.
Warto zaznaczyć, że w konkursie tym nasza szkoła odnosi sukces już
drugi raz z rzędu.

Michał Czerski

NIEPODLEGŁOŚCIOWE GODZINY WYCHOWAWCZE
W każdej klasie naszej szkoły w tym roku szkolnym przynajmniej jedna
godzina z wychowawcą poświęcona była tematyce niepodległościowej.
12 października 2018 r. nasza klasa VIIIe na godzinie wychowawczej
opracowała temat związany z naszą Ojczyzną. Z okazji 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości postanowiliśmy ułożyć życzenia
dla Niepodległej. Podzieliliśmy się na 5 grup; każda układała życzenia.
Następnie samorząd klasowy zredagował je w jedną całość. Życzenia te,
zaprezentowane na kartonie, zostały umieszczone na szkolnej wystawie
na łączniku.

Julka Jaksim

Życzenia dla Niepodległej
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Konstytucja 3 Maja

Część artystyczna

Podziękowania dla uczestników

Miejski Dzień Flagi '2018

Podziękowania od burmistrza

Nasza grupa z flagami

Niech się święci 3 Maja!

Chór patriotycznie...

Prezentacja Regionalistów

Maria Krasowska, córka J. Lulka

Montaż z okazji 3 Maja

Nagrodzone gazetki
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Festiwal patriotyczny trwa...

VIIIe z "ojcami" niepodległości Śpiewanie hymnu

Wystawa multimedialna

Grupa tańcząca poloneza

Otwarcie festiwalu

Patriotyczne czytanie

Czytamy przedszkolakom

Akademia niepodległościowa

Warsztaty w świetlicy

Dekoracja na korytarzach

Baner koła plastycznego
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APEL PAMIĘCI O POLEGŁYCH

W 100. rocznicę odzyskania Niepodległości uczniowie
Szkoły Podstawowej 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie
przygotowali Apel Pamięci o Poległych w obronie
Ojczyzny.
9 listopada 2018 r. punktualnie o 12.00 na lubartowskim
cmentarzu parafialnym zebrali się przedstawiciele
władz Miasta i Gminy Lubartów: burmistrz Janusz
Bodziacki, wójt Krzysztof Kopyść, pani Ewa
Sędzimierz - naczelnik Wydziału Oświaty UM, pani
Maria Kozioł - prezes LTR, przedstawiciele środowisk
kombatanckich, duchowni: ks. proboszcz A. Juźko,
o. gwardian Dariusz Miastowski, dyrektorzy, uczniowie
i nauczyciele ze szkół i przedszkoli oraz harcerze
z naszej szkoły, którzy pełnili wartę przy grobach, by
złożyć wiązanki i zapalić znicze przy grobach
i kwaterach walczących o naszą wolność. By uczcić
pamięć o tych, którzy odeszli, a którym zawdzięczamy
własne i wolne państwo.
Apel Pamięci oraz okolicznościowe refleksje prowadzili
uczniowie naszej szkoły: Ola Karwat kl. IIIb, Alicja
Tomasiak kl. IIIa gimnazjum, Piotr Najda oraz Jakub
Furtak kl. VIIIe. Przy każdym z odwiedzanych
pomników odbyła się modlitwa za poległych.
Kwiaty złożone były na grobach: Bohaterów
poległych w walce w latach 1831 i 1863, na grobie
Powstańców z 1863 roku z oddziałów
Lewandowskiego i Bogdanowicza, na grobie
Żołnierzy poległych w walce z okupantem
niemieckim w latach II wojny światowej, na grobach
Żołnierzy AK Obwodu Lubartów 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty, na grobie: Legionistów zmarłych
po I i II wojnie światowej w 70. rocznicę odzyskania
niepodległości oraz Żołnierzy poległych w 1920 r.

Przy ostatnim pomniku głos zabrał burmistrz Janusz
Bodziacki, który pokreślił, że: Musimy naszą wolność
wywalczoną przez pokolenia Polaków wykorzystywać
lepiej. Nie dajmy się dzielić. Polska jest jedna,
Niepodległa!
Uroczystość na cmentarzu uświetnili grą na werblach
strażacy z orkiestry Komendy Powiatowej PSP
w Lubartowie. Wysłuchaliśmy też Ciszy wykonanej na
trąbce, z dedykacją dla Tych, którzy odeszli… W tym
czasie symboliczne biało-czerwone balony wolności
uniosły się w niebo. Na zakończenie męski chór
uczniów z naszej szkoły zaśpiewał pieśń Pierwsza
Brygada, do wykonania której przyłączyli się wszyscy
obecni. Uroczystym Apelem upamiętniającym
bohaterów walk niepodległościowych na cmentarzu
w Lubartowie rozpoczęliśmy obchody 100. rocznicy
odzyskania Niepodległości - 11 listopada 2018 roku.

Redakcja

Nasze refleksje przy grobach poległych

Apel Pamięci - miejska uroczystość

WIDOKÓWKA Z LUBARTOWA

Jednym z działań projektu Lubartów dla
Niepodległej były warsztaty projektowania pocztówek
na konkurs „Widokówka z Lubartowa z okazji 100-lecia
Odzyskania Niepodległości”, zorganizowane przez
Lubartowski Ośrodek Kultury. Zadaniem uczestników
było nawiązanie do tematyki związanej z odzyskaniem
niepodległości oraz odniesienie się do Miasta
Lubartów.
Komisja konkursowa, po obejrzeniu aż 59 prac
plastycznych, przyznała 10 nagród i 10 wyróżnień.
Wszystkie nagrodzone prace zostaną wydrukowane
w formie widokówek i wysłane wraz z życzeniami do
pozostałych miast w Polsce.
Miło nam donieść, że jedna z nagród głównych trafiła
do Amelii Zygi z klasy IIIa, uczennicy naszej szkoły.
Gratulujemy naszej młodej artystce!

Redakcja
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Ola i...

NIEPODLEGŁA NA KARTACH
LITERATURY

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, w dniach 22-26 października 2018 roku,
miasto Lubartów realizowało projekt Niepodległa na
kartach literatury. W ramach tego projektu
w placówkach oświatowo-kulturalnych miasta
odbywała się akcja głośnego czytania Antologii
Niepodległości.
W akcji uczestniczyła też Szkoła Podstawowa nr 3 im.
Piotra Firleja. Nasze głośne czytanie odbywało się
w środę i czwartek (24 i 25 października). W czytaniu
w całości wzięli udział uczniowie klas VII-VIII
i oddziałów gimnazjalnych, przedstawiciele klas V i VI,
a także (drugiego dnia) kilka klas IV w całości.
Do czytania włączyli się też nasi dziennikarze z klasy
VIIIe oraz opiekunowie. Julia Jaksim, Bartłomiej
Gołębiowski, pani Grażyna Antoniuk, pani Ewa
Abramek czytali fragmenty powieści Nad Niemnem
Elizy Orzeszkowej, Kamienie na szaniec Aleksandra
Kamińskiego, a Piotr Najda wiersz Zbigniewa Herberta
Raport z oblężonej Warszawy.
Wspólne czytanie było okazją dla uczniów, jak
i zaproszonych gości, do poznania lub przypomnienia
sobie różnych utworów, których tematem przewodnim
była historia Polski. Mamy nadzieję, że czytane
fragmenty powieści zachęcą uczniów do zapoznania
się z całym utworem.

Ola Brynda

VIII FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
„MA OJCZYZNA JEST MI BLISKA”

24 października 2018 r. nasza szkoła była
organizatorem miejskiego konkursu piosenek
patriotycznych "Ma Ojczyzna jest mi bliska". Każdy
z uczniów zaśpiewał jedną pieśń na cześć naszej
Ojczyzny. 
Laureatami konkursu z naszej szkoły zostali: Maja
Lis i Amelia Symbor (klasy I-III); Weronika
Poznańska, Iga Goleń i Filip Józefaciuk, wyróżnienie
ot r z y m ała: Alicja Nagietowicz (klasy IV-VI).
Natomiast z klas VII-VIII i oddziałów gimnazjalnych
laureatką została Maja Macioszek. 
Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy, kotyliony
oraz słodycze, a laureaci festiwalu - gry planszowe
z historią naszej ojczyzny. Gratulujemy wszystkim
reprezentantom naszej szkoły i życzymy powodzenia
w kolejnych konkursach!

Iga Babczyńska, VIIIe

Mateusz w akcji

MOBILNE MUZEUM MULTIMEDIALNE
W LUBARTOWIE

W wrześniu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli
w projekcie Mobilne Muzeum Multimedialne,
zrealizowanym z  inicjatywy Prezydenta Andrzeja
Dudy, z okazji obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę. Nasza podróż w czasie
i przestrzeni rozpoczęła się grą planszową, w której
pionkami byli… jej uczestnicy. Każda drużyna liczyła
po 2 osoby. Jeden z uczestników rzucał kostką,
a druga osoba z jego drużyny poruszała się niczym
pionek. Sama plansza miała aż 5x5 metrów. Gracze
czytali krótkie informacje o historii i ciekawych
miejscach w odrodzonej Polsce np.: fabrykach,
ulicach, ciekawych budynkach, a po dobrej odpowiedzi
odnośnie tekstu otrzymywali żeton. Drużyna, która
miała najwięcej żetonów, wygrywała.
Następnym punktem wizyty było wnętrze muzeum.
Najbardziej podobały mi się tam hologramy Włóczni
Świętego Maurycego oraz korony, którą nosili królowie
polscy. 

Warte uwagi były też hologramy flagi i innych
przedmiotów związanych z historią naszego państwa.
Na środku pomieszczenia znajdował się ustawiony
poziomo ekran, na którym można było przeczytać
informacje o najważniejszych momentach historii
Polski. Oprócz tego na ścianach przy wyświetlaczach
wisiały słuchawki. W nich słychać było utwory, które
grano dawniej w Polsce. W muzeum znajdowały się
także ekrany dotykowe, gdzie można było wybrać
polski wynalazek i dowiedzieć się o nim kilku
ciekawych rzeczy. Przy wyjściu zachęcano nas do
robienia pamiątkowych pieczątek przy użyciu stempli
z herbami Polski z różnych epok.
Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tej
„historycznej przygodzie”. Dobrze że takie miejsca
istnieją, bo przypominają nam o czymś bardzo
ważnym – naszej przeszłości.

Michał Czerski
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SZLAKIEM „KAMIENI NA SZANIEC”
W ROKU JUBILEUSZOWYM 100-LECIA

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

23 listopada 2018 r. uczniowie kl. VIIIa, VIIIe, VIIIc oraz
VIId brali udział w wycieczce do Warszawy.
W programie wyjazdu było zwiedzanie Warszawy
szlakiem bohaterów lektury Kamienie na
szaniec Aleksandra Kamińskiego; bohaterów, którzy
przebywali w więzieniu, oddawali życie, walczyli
o niepodległość. Odwiedziliśmy II Liceum
Ogólnokształcące im. Stefana Batorego (dawniej
gimnazjum), do którego, tuż przed wybuchem wojny,
uczęszczali m.in. bohaterowie lektury: Rudy (Jan
Bytnar), Alek (Aleksy Dawidowski), Zośka (Tadeusz
Zawadzki), K.K. Baczyński – poeta.
Zwiedziliśmy Mauzoleum Walki i Męczeństwa, gdzie
torturowano i okrutnie męczono Polaków. Arsenał –
znany z lektury, z akcji odbicia Rudego oraz Pomnik
Mikołaja Kopernika, z którego (w czasie okupacji)
usunął niemiecką tablicę Alek - bohater lektury.
Kolejnym miejscem zwiedzania było Muzeum
więzienia na Pawiaku. Przeszliśmy również przez
Aleję Zasłużonych na Powązkach. Odwiedzając groby
bohaterów lektury (Alka, Rudego, Zośki), autora
książki – Aleksandra Kamińskiego oraz Powstańców
zapaliliśmy znicze, modląc się za wszystkich, którzy
zginęli, walcząc o wolną Polskę.
Zwiedziliśmy również Muzeum Powstania
Warszawskiego, gdzie odbyła się lekcja historii
Powstania 1944 r. Na koniec tego bardzo ciekawego
dnia wycieczki byliśmy w teatrze Roma na spektaklu
Piloci. Wycieczka zorganizowana przez naszą
polonistkę, panią Grażynę Antoniuk na długo zostanie
w naszej pamięci.

Hubert Grzeszczyk, VIIIe

POLONEZA CZAS ZACZĄĆ...

Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę w naszym mieście odbywały się różne
przedsięwzięcia. Jednym z bardzo efektownych,
przynajmniej dla grupy naszych uczniów, było
odtańczenie naszego narodowego tańca. Na placu
przed ratuszem 4 października 2018 roku
przedstawiciele wszystkich szkół i placówek
kulturalno-oświatowych, zakładów pracy i różnych
instytucji Lubartowa na czele z burmistrzem panem
Januszem Bodziackim zatańczyli poloneza.
Przygotowaniem choreografii zajęła się pani Ewa
Wojciechewicz – instruktor tańca z LOK. Naszą szkołę
reprezentowała 12-osobowa grupa młodzieży z klas
siódmych, która ubrana w barwne stroje ludowe,
włączyła się w świętowanie rocznicy.
W programie Lubartów dla Niepodległej był również
koncert „Chórem Niepodległa”, podczas którego
prezentowała się młodzież szkolna, soliści i chóry
z Lubartowa. Wspólnie śpiewane były piosenki z tzw.
Listy Niepodległych Przebojów. I tutaj nie mogło
zabraknąć naszych solistów i chóru przygotowanych
przez panią Emilię Sobczak-Chudzik.

Redakcja

Polonez z figurami przed ratuszem

Na Powązkach... i po zwiedzaniu Pawiaka
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REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ

W listopadzie uczestniczyliśmy w akcji MEN -
wspólnego śpiewania 4 zwrotek hymnu państwowego
przez społeczność uczniowską naszej szkoły.
Obchody 100 lat odzyskania przez Polskę
niepodległości przybierają różne formy. Nasza szkoła
podejmuje wyzwania, uczestnicząc chyba w każdej
z nich. Jedną z najważniejszych i najciekawszych była
akcja zorganizowana pod patronatem Minister Edukacji
Narodowej, nosząca nazwę „Rekord dla Niepodległej”.
W ramach tej inicjatywy w naszej szkole w dniu
9 listopada 2018 r., o symbolicznej godzinie 11:11
wspólnie zaśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”.
Aktywność nauczycieli i uczniów naszej szkoły była
częścią manifestacji patriotycznej, która miała miejsce
w całej Polsce. Akcja zakończyła się prawdziwym
rekordem. Według oficjalnych danych blisko 5 mln
uczniów, a także prawie 480 tys. nauczycieli w 24439
przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
jednocześnie odśpiewało czterozwrotkowy hymn
narodowy. Dodatkowo w akcję zaangażowali się
uczniowie i nauczyciele szkół polonijnych z całego
świata.

Michał Czerski

PATRIOTEST

Uczestniczyliśmy też w Ogólnopolskim Konkursie
Wiedzy na temat odzyskania przez Polskę
niepodległości oraz początków kształtowania się II RP.
Nasza Szkoła jak zwykle nie zawiodła! Bardzo liczne
grono, bo aż 86 spośród naszych koleżanek i kolegów
z klas 5-8, 13 listopada br., wzięło udział
w „Patrioteście”. Jest to konkurs organizowany przez
Ogólnopolskie Centrum Edukacji w Warszawie. Jego
celem jest promowanie patriotyzmu oraz wiedzy
o państwie polskim.
Tematyka nie była jednak łatwa. Można było znaleźć
tam zagadnienia, które nie powinny nikomu sprawić
szczególnych trudności, na przykład: etapy
kształtowania II RP czy najważniejsze wydarzenia,
które miały wpływ na odzyskanie przez Polskę
niepodległości. Nie zabrakło jednak problematyki dla
prawdziwych mistrzów. Trzeba tu wymienić tematy
takie jak: plebiscyty w latach 1918-1922, podział
administracyjny w okresie międzywojennym, a nawet
historia partii politycznych.
Na uczestników biorących udział w rywalizacji czekają
dyplomy i liczne nagrody rzeczowe, ale nie tylko o nie
chodzi. Liczą się przecież pozytywne emocje
związane z udziałem i zdobyta wiedza. 

Michał Czerski

Grupa przedszkolaków, którym czytaliśmy"Ma Ojczyzna jest mi bliska"

Śpiewamy Mazurka Dąbrowskiego

CZYTANIE PRZEDSZKOLAKOM
Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę
niepodległości 24 października br. 4-osobowa grupa
młodzieży z naszej szkoły wraz z panią Ewą Abramek
odwiedziła Przedszkole nr 4. W czterech grupach 6-
latków czytano dzieciom książkę Ignaś. Opowieści
patriotyczne. Była to opowieść o dzieciństwie słynnego
polityka i muzyka, Ignacego Jana Paderewskiego.
Wspólne czytanie było okazją dla dzieci do poznania
małego fragmentu historii Polski.

Julka Jaksim
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KILKA WAŻNIEJSZYCH INFORMACJI O POLSCE

Polska to kraj znajdujący się
w centrum Europy. Jej całkowita
powierzchnia liczy 312 679 km
kwadratowych. Ten obszar
zamieszkuje ok. 38 milionów
mieszkańców. Polska jest
podzielona na 16 województw.
Najdłuższą rzeką jest Wisła. Ma
ona długość 1047 km. Jej źródła
znajdują się na Baraniej Górze,
płynie więc z południa Polski na
północ, gdzie wpada do Morza
Bałtyckiego.

SĄSIEDZI
Polska posiada łącznie 3511 km
granic państwowych. Graniczy
z siedmioma krajami: Niemcami na
zachodzie, Słowacją i Czechami na
południu, Rosją (obwód
kaliningradzki) na północy oraz
Litwą, Białorusią i Ukrainą na
wschodzie.

NAZWA „POLSKA”
Oficjalna nazwa kraju to
Rzeczpospolita Polska. Pochodzi
ona od nazwy słowiańskiego
plemienia Polan, które
zamieszkiwało ziemie polskie
ponad 1000 lat temu.

STOLICA
Stolicą Polski, od 18 marca 1596
roku, jest Warszawa. Jest to
zarazem największe miasto kraju.

GODŁO
Zgodnie z Konstytucją, godłem
Rzeczypospolitej Polskiej jest
wizerunek orła białego w koronie
na czerwonym polu.

BARWY NARODOWE
Barwami Rzeczypospolitej Polskiej
są kolory biały i czerwony, ułożone
w dwóch poziomych, równoległych
pasach tej samej szerokości,
z których górny jest koloru białego,
a dolny koloru czerwonego.

FLAGA
Flagą państwową Polski jest
prostokątny płat tkaniny o barwach
RP, umieszczony na maszcie.

HYMN
Naszym hymnem jest Mazurek
Dąbrowskiego, do którego słowa
w 1797 roku napisał Józef Wybicki.
Jego oryginalna nazwa to Pieśń
Legionów Polskich we Włoszech.
Oficjalnym hymnem jest od 1927
roku.

KONSTYTUCJA
Najważniejszym aktem prawnym
w państwie, któremu podlega całe
pozostałe prawo, jest Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej. Określa
ona m.in. ustrój państwa, prawa
i obowiązki obywateli oraz opisuje
organy władzy.

LUBARTÓW
Miasto w województwie lubelskim,
położone na lewym brzegu rzeki
Wieprz, liczące ok. 22 tys.
mieszkańców.
Lubartów został założony w 1543
roku przez Piotra Firleja. Miał
początkowo nazwę Lewartów od
jego herbu Lewart. W 2. poł. XVI
wieku był jednym z większych
ośrodków arianizmu. W 1580 roku
odbył się tu zjazd polskich
innowierców. Był siedzibą słynnej
szkoły lewartowskiej.
W 1744 roku ówczesny właściciel
miasta Paweł Sanguszko zmienia
nazwę na Lubartów. W 1831 roku
miał miejsce pożar miasta.
W okolicach miasta w 1939 roku
odbywały się walki, a podczas
okupacji bitwy partyzanckie.
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KRZYŻÓWKA
NIEPODLEGŁOŚCIOWA

1. Styczniowe lub listopadowe.
2. Miesiąc odzyskania

niepodległości.
3. Proces narzucania Polakom

języka i kultury niemieckiej.
4. Nasza Ojczyzna.
5. Jeden z zaborców.
6. Wykazali się nią walczący

o wolną Polskę.
7. .... i czerwień.
8. Traktat, na którym podjęto

decyzję o powrocie Polski na
mapę Europy.

9. Widnieje na nim Biały Orzeł.
10. Marszałek Józef... .
11. Najważniejszy dokument

w Polsce.
12. Niepodległości... . 
13. Wolność .... i braterstwo!

CIEKAWOSTKI NIEPODLEGŁOŚCIOWE

W Warszawie uruchomiona została aplikacja
z mapą tego miasta sprzed 100 lat. Zobaczyć tam
też można wydarzenia mające wtedy miejsce
w stolicy. Zasadzono tam też 7 dębów pamięci na
cześć 7 ojców niepodległości.
Gdańsk zdecydował się na świętowanie 100-lecia
niepodległości przez cały 2018 r.
W Mielcu zbudowano Obelisk Niepodległościowy
i zebrano 100 litrów krwi.
W e Wrocławiuzorganizowano koncert o nazwie
„100 lat radości”. Co ciekawe, odbył się on dopiero
w sylwestra.
Mieszkańcy Nowego Sącza zdecydowali usunąć
pomnik Armii Czerwonej i zastąpić go pomnikiem
Józefa Piłsudskiego.
W Kozłówce odbyła się uroczystość pod nazwą
„100 akordeonistów na 100-lecie niepodległości”.
Jeden z radnych w Poznaniu chciał zaprosić
Katty Perry na jedną z imprez organizowanym
w tym mieście…
W województwie podkarpackim w każdej z gmin
zasadzono 100 drzew z okazji 100-lecia
odzyskania niepodległości.

Za granicą wiele budowli takich jak: figura
Chrystusa w Rio de Janeiro, Krzywa Wieża
w Pizie, piramidy egipskie, wieżowiec Burdż
Chalifa, wieżowiec Torra Costanera, diabelski
młyn na molo w Santa Monica, ratusz w Tel
Awiwie, wieże Kuwejckie i ponad 22 inne obiekty
zostały podświetlone na biało-czerwone kolory.
Uroczystości dotyczące 100-lecia niepodległości
mają być świętowane w niektórych miastach aż
do 2022 r.

Oprac. Michał Czerski

Specjalny numer "Szkolniaka" opracował zespół
redakcyjny w składzie: Iga Babczyńska, Ola Brynda,
Michał Czerski, Julia Czuchryta, Jakub Furtak, Hubert
Grzeszczyk, Julia Jaksim i Piotr Najda.
Skład komputerowy: Ewa Abramek
Opiekunowie: Ewa Abramek i Grażyna Antoniuk

Jakub Furtak


	KALENDARIUM NASZYCH DZIAŁAŃ DLA NIEPODLEGŁEJ W ROKU 2018
	HASŁEM WSZYSTKICH WOLNOŚĆ BĘDZIE I OJCZYZNA NASZA...
	W DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI
	DZIEŃ FLAGI
	ŚWIATEŁKO PAMIĘCI NASZYM BOHATEROM – LUBARTÓW PAMIĘTA
	W 100-LECIE LUBARTOWSKIEGO REGIONALIZMU
	"KOCHAM I ROZUMIEM" - AKADEMIA NIEPODLEGŁOŚCIOWA W NASZEJ SZKOLE
	NIEPODLEGŁOŚCIOWE GODZINY WYCHOWAWCZE
	KONKURS "LUBELSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI"
	APEL PAMIĘCI O POLEGŁYCH
	WIDOKÓWKA Z LUBARTOWA
	NIEPODLEGŁA NA KARTACH LITERATURY
	MOBILNE MUZEUM MULTIMEDIALNE W LUBARTOWIE
	SZLAKIEM „KAMIENI NA SZANIEC” W ROKU JUBILEUSZOWYM 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
	POLONEZA CZAS ZACZĄĆ...
	PATRIOTEST
	REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ
	CZYTANIE PRZEDSZKOLAKOM

	KILKA WAŻNIEJSZYCH INFORMACJI O POLSCE
	KRZYŻÓWKA NIEPODLEGŁOŚCIOWA


