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Z naszej historii-
ważna rocznica.
18 lutego odbyła
się w naszej szkole
uroczystość
związana z 100.
rocznicą Powstania
Wielkopolskiego.
Uroczystość
uświetnili nam
zaproszeni goście;
Burmistrz Miasta i
Gminy Bojanowo -
pan Maciej Dubiel.
Pan Henryk
Hejducki - miłośnik,
szczególnie
naszego regionu,
prezes
Towarzystwa
Pamięci Powstania
Wielkopolskiego
1918-1919 Koło w
Miejskiej.
Gościliśmy

także pana
Wacława
Szymczaka -
prezesa
rawickiego 
oddziału PTTK.
Część artystyczną
przedstawiali
uczniowie klasy 3 a
gimnazjum. W
montażu słowno -
muzycznym krótko
przedstawili
przebieg
powstania.
Przypomniano też
postać Stanisława
Plewki - bohatera
Powstania
Wielkopolskiego w
naszej gminie.
Uczniowie klasy 6b
przygotowali pracę
pt.; ,,Powstańczy
szlak'' na konkurs

,,Poznajemy
ojcowiznę''. Był to
konkurs
organizowany
przez Zarząd
Główny PTTK.
Praca Lidki
Marcinkowskiej i
Szymona
Wawrzyniaka brała
udział w etapie
wojewódzkim
konkursu. Lidka i
Szymon
opowiedzieli i
pokazali zebranym
jaka historia
zapisana jest w
różnych
miejscowościach
naszego powiatu.
Z okazji 100.
rocznicy odbył się
w szkole konkurs
wiedzy

o Powstaniu
Wielkopolskim.
Nagrody w
konkursie
ufundowało
Muzeum Ziemi
Rawickiej, a
wręczenia dokonał
Burmistrz
Bojanowa wraz z
panią Teresą Polc.
Uczniowie, którzy
przez ostatni rok
poznawali historię
ziemi rawickiej i
wędrowali szlakami
turystycznymi
odebrali odznaki
,,Szlakiem
Powstania
Wielkopolskiego'',
w stopniu
popularnym i
brązowym. Duża
grupa uczniów

szkolnego Koła
PTTK odebrała z
rąk prezesa
rawickiego
oddziału koła
odznaki ,,Turysta
Przyrodnik'' 
i ,,Odznaki
Turystyki Pieszej''
W świetlicy
szkolnej
znajdowała się
wystawa
,,Powstanie
Wielkopolskie
1918-1919 na ziemi
rawickie''.
Ekspozycja
przyjechała do nas
z Muzeum Ziemi
Rawickiej i została
przygotowana
przez to muzeum.
Składała się z
dwudziestu

wielkoformatowych
plansz, na których
przedstawiono
najważniejsze
postacie i
wydarzenia z
czasów powstania.

„Znajomość historii czynów dokonanych w kraju i poza granicami jest uważana
przez ludzi mądrych za rodzicielkę i nauczycielkę życia” 
Jan Długosz
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Wycieczka szkolna
Wycieczka do Lubiąża
W chłodny poranek  23 lutego członkowie  szkolnego koła PTTK
spotkali się przed szkołą 7:55 i  o godzinie 8.00  wyjechali na kolejna
turystyczną wyprawę. Tym razem celem wyjazdu było zwiedzenie
okolic Lubiąża i Świdnicy. W Lubiążu zwiedzili  kilka pięknych sal
pałacu oraz kościół. Następnie udali się do Świdnicy a tam wraz z
przewodnikiem zwiedzili Kościół pod wezwaniem  Świętej Trójcy, tzw.
Kościół Pokoju, który jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa
Kultury UNESCO. Następnie udali się na spacer po Świdnicy, a zaraz
potem  na więżę ratuszową, z której było widać Ślężę. Po zejściu z
wieży młodzi turyści zwiedzili  Muzeum Dawnego Kupiectwa, gdzie
obejrzeli eksponaty  - źródła historyczne pochodzące z dawnych
wieków: wagi kupieckie, kasy do przechowywania i liczenia pieniędzy,
Wycieczka była udana, wszyscy trochę zmęczeni, ale zadowoleni
wrócili około godziny 19.00 do Bojanowa.

Święta Majowe
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej -polskie święto wprowadzone na
mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami
państwowymi: 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem
Narodowym 3 Maja).
W ostatnich latach, powszechne stało się noszenie w tym dniu kokardy
narodowej. Zwyczaj ten spopularyzowany prezydent Lech Kaczyński. Był
kontynuowany  przez Bronisława Komorowskiego, a obecnie robi to
Andrzej Duda.
Ciekawostki
Dnia 2 maja 1945 r. polscy żołnierze zdobywający stolicę hitlerowskich
Niemiec umieścili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa -
Siegessaule oraz na Reichstagu w Berlinie. W latach PRL właśnie w tym
dniu zdejmowano po 1 maja flagi państwowe, aby nie były eksponowane w
dniu zniesionego przez władze 
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