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             STO LAT NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018

 Szanowni Czytelnicy,
w wydaniu jubileuszowym powracamy do wzniosłego momentu naszej historii, jakim było odzyskanie
niepodległości przez Polskę. Przypominamy, jak uczniowie naszej szkoły wraz z lokalną społecznością
upamiętnili tę niezwykłą rocznicę, składając swoisty hołd przodkom, walczącym o wolność Ojczyzny.

Spis treści:           Historia 11. Listopada - s. 2; 
fotoreportaże:     Jak obchodziliśmy stulecie niepodległości? - s. 3
                           Stulecie Niepodległości w naszej szkole - s. 7
                           Biało-czerwona dyskoteka - s. 13;  Wiersze o niepodległości - s. 15
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                              Historia 11. Listopada

W 1795 doszło do trzeciego rozbioru Polski, a nasza ojczyzna zniknęła z mapy świata na
123 lata. Polacy próbowali odzyskać straconą wolność, m.in. przez dwa powstania:
listopadowe i styczniowe. Dopiero w wyniku zakończenia pierwszej wojny światowej w
1918 r. Polska odzyskała niepodległość. W naszej szkole uroczyście obchodziliśmy to
święto, realizując projekt ,,Niepodległa" oraz uczestnicząc w obchodach 11 listopada.

Jagoda Stańko 
Emilka Kurek

źródło: https://www.cultureave.com/serce-a-to-polska-wlasnie/
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Jak obchodziliśmy stulecie
Niepodległości?

W niedzielę 11 listopada w hali sportowej w Szkole
Podstawowej w Marcinkowicach odbyły się uroczyste
gminne obchody setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości i podsumowanie szkolnego
projektu ,,Niepodległa". Rozpoczęto je od złożenia
kwiatów przy pomniku św. Jana Pawła II oraz
odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej tych,
którzy oddali życie za ojczyznę. O 15:00 rozpoczął się
"Bieg Marcina", a po nim uroczystości w hali sportowej.
Uświetniły je występy m.in. naszych uczniów z koła
teatralnego, koła świetlicowego i zespołu Marcinki.
Podczas obchodów można było zobaczyć wystawę
"Ocalmy od zapomnienia" oraz przepiękne tory dla
Polski. Potem rozdano nagrody w konkursach i
wręczono medale zwycięzcom Biegu Marcina.
Ogłoszono również wyniki rywalizacji w projekcie
,,Niepodległa'' - wygrały klasa 6a i 2b. 

Jula Wasąg
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Bieg Marcina Bieg Marcina

Patriotyczne stroje Konkurs na najpiękniejszy strój patriotyczny
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Konkurs na najpiękniejsze ciasto dla Polski Ciasta dla Polski

Występ koła teatralnego Występ uczniów klas młodszych
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Występ Seniorów z Klubu Magnolia Taneczny pokaz "Marcinków"

Rozdawaliśmy kotyliony wykonane przez uczniów Dekoracja medalowa biegaczy
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Stulecie Niepodległości w
naszej szkole

Nasza szkoła hucznie obchodziła setną rocznicę
odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie
wzięli udział w projekcie pt. "Niepodległa", który polegał
na wykonaniu różnorodnych zadań. Pierwszym było
udekorowanie sal. Kolejne okazało się nieco
trudniejsze, ponieważ każda klasa musiała nauczyć
się wybranej piosenki patriotycznej. Następnym
wyzwaniem stało się napisanie wiersza i życzeń do
specjalnej kroniki dla Polski. Uczniowie wykonywali
portrety Ojców Niepodległości, brali udział w sportowej
rywalizacji. W klasach IV-VII odbyły się także debaty
na temat patriotyzmu młodych. Dzieci z klas
młodszych dodatkowo m.in. poznawały polskie
legendy i wykonywały o nich plakaty. Natomiast 9
listopada nasza szkoła pobiła rekord w śpiewaniu
hymnu. Dwa dni potem odbyły się oficjalne
uroczystości z okazji tego ważnego święta.

Marysia Gorzkowska

Rywalizacja klas młodszych

Sportowe zmagania Śpiewanie pieśni patriotycznych
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W patriotycznym nastroju 7a

7b
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Ojcowie Niepodległości

Bijemy rekord w śpiewaniu hymnu
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Sale udekorowane patriotycznie

Dekoracja niepodległościowa
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Klasowe gazetki patriotyczne Plakaty o Wielkich Polakach

Historia na matematyce Godło Polski w wykonaniu uczniow kl.I-III
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Patriotyczne prace uczniów klas młodszych

Legendy polskie - dzieła klas I-III
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BIAŁO-CZERWONA
DYSKOTEKA

24.10.2018 r. w naszej szkole odbyła się dyskoteka dla
klas 4-7 z okazji setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Dyskoteka była elementem
projektu ,,Niepodległa". Zadaniem uczniów było
przebranie się na biało-czerwono. Uczniowie bawili się
świetnie, a wspaniały DJ Paweł puszczał piosenki z
listy przygotowanej przez dzieci. Każdemu podobała
się ta dyskoteka.

Emilka Kurek
Jagoda Stańko
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                  W niepodległościowym nastroju

Władysław Bełza, „Katechizm polskiego
dziecka”

Edward Słoński, "Przeżyliśmy lata,
przeżyliśmy wiosny"

Kto ty jesteś?
Polak mały.
Jaki znak twój?
Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz?
Między swemi.
W jakim kraju?
W polskiej ziemi.
Czym ta ziemia?
Mą ojczyzną.
Czym zdobyta?
Krwią i blizną.
Czy ją kochasz?
Kocham szczerze.
A w co wierzysz?
W Polskę wierzę.
Czym ty dla niej?
Wdzięczne dziecię.
Coś jej winien?
Oddać życie.

Przeżyliśmy lata, przeżyliśmy wiosny, 
Zostało serce, co boli, 
Przeżyliśmy chwile tragiczne, żałosne, 
Bo naród był polski w niewoli. 

Wróg gnębił, mordował, wydzierał nam
ziemię, 
U wroga litości nie wzbudzisz, 
Bo zniszczyć chciał całkiem nasze polskie
plemię, 
Zawłaszczyć chciał ziemię i ludzi wygubić. 

Lecz Polak był twardy, nadziei nie tracił 
I budził się zdrowy w nim duch, 
Wiec poszedł do lasu i zwołał swych braci, 
I złączył się z druhem druh. 

Aż w końcu wybiła godzina wolności: 
I dla tych, co w kraju znosili podłości, 
I dla nas tułaczy, cierpiących od lat.
Wróciliśmy do Biłgoraja, do zniszczonych
chat, 
By żyć tu, pracować, by tu złożyć kości 
-do Ziemi Zamojskiej-tak pięknej jak kwiat!”
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Leopold Staff, "Polsko nie jesteś ty już
niewolnicą! "

Marcin Wolski, "Niepodległość"

Polsko nie jesteś ty już niewolnicą! 
Łańcuch twych kajdan stał się tym
łańcuchem, 
Na którym z lochu, co był twą stolicą 
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się
duchem. 
Ty, broniąc siebie wbrew wszelkiej nadziei
Broniłaś jeno od czarnej rozpaczy
Wiary, że wolność, prawo, moc idei
Nie jest czczym wiatrem ust, ale coś znaczy. 
Żadne cię miana nad to nie zaszczycą,
Co być nie mogło przez wiek twą ozdobą!
Polsko nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czymś największym, czym być można:
Sobą!

Pośród słów używanych nieczęsto
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi – niepodległość.
 
Niepodległość to brąz na cokołach,
lecz na co dzień – mówiąc po prostu
polski dom, polski las, polska szkoła,
polska władza i polski Kościół.
 
Ono znaczy – bez strachu spać.
Ono znaczy – spokojnie się budzić,
kochać, śmiać się i pewnie trwać
– w wolnym kraju wśród wolnych ludzi.


