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Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości
W tym roku obchodzimy 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Po 123
latach zaborów nasz kraj miał w końcu upragnioną wolność.
.Ponieważ właśnie 101 lat temu konflikt pomiędzy naszymi zaborcami: Rosją, Prusami,
Austrią ,zapoczątkował nadzieję dla Polaków, że znów wrócimy na mapy i nikt nie
będzie kazał nam zapomnieć ojczystej mowy. Skończą się zsyłki na Sybir za to, że
chcieliśmy żyć w wolnej ojczyźnie. Dla nas Polaków to święto jest bardzo ważne, wielu
naszych przodków zginęło za to, żebyśmy My mogli mieszkać i uczyć się w Wolnej
Ojczyźnie. Dlatego wywieszamy flagi biało-czerwone ,śpiewamy hymn narodowy.
Odbywają się uroczystości patriotyczne poświęcone rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Odwiedzamy pomniki lub tablice pamiątkowe poświęcone osobom, które dzielnie
walczyły o nasz kraj i poświęciły życie..
W naszej stolicy przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbywają się wielkie uroczystości,
są składane kwiatów i wieńce.
Jesteśmy dumni z tych, co walczyli o wolną Polskę ,to dzięki nim jesteśmy wolni i
możemy obchodzić to święto już 101 raz. Pytanie co teraz zrobimy z tą wolnością,
zależy tylko od nas samych.
Julia Sz.
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 Apel z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości w naszej szkole.
Bóg Honor Ojczyzna takie hasło przewodnie miał apel przygotowany przez klasę VIa.
Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego przez całą szkołę.   

 Krótki rys utraty niepodległości został ukazany w postaci pantominy.                       
 Dziewczęta trzymały biało-czerwoną flagę a chłopcy przebrani za zaborców odebrali
ją i porwali. Oznaczało, że Polska całkowicie zniknęła z map. Podobnie kolejne daty
rozbiorów i powstań zostały zniszczone. Ważnym punktem było odśpiewanie Roty.

Następnie uczniowie w  swoich wierszach i listach przedstawili szczęśliwe
zakończenie, Polska stała się wolna. Całą historię komentowali Kuba i Amelka. Łukasz
przeczytał wzruszający list córki do ojca, który gdzieś walczył o wolną Polskę.             
                        Końcowym mottem były słowa: Jesteśmy Polakami i od nas zależy, jaka

będzie Polska. Uroczystość zakończyła się piękną piosenką” Jesteśmy Polką i
Polakiem” zaśpiewaną przez uczniów klasy II b. Otrzymaliśmy ogromne brawa od

wszystkich i podziękowania od pani dyrektor.  Był to pierwszy występ naszej klasy na
forum szkoły. Wzięła udział cała klasa. Wszyscy przyszliśmy w strojach galowych.

Każdy z nas miał swój wkład w przygotowanie tej uroczystości. W śpiewaniu piosenek
pomogły nam nasze koleżanki z klasy VIb, które chodzą na zajęcia chóru gminnego.
Najważniejsze, że wszystkim się podobała nasza inscenizacja ukazująca odzyskanie

niepodległości przez Polskę. Łukasz P.
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ŚGminne obchody Odzyskania Niepodległości.
 11 listopada z okazji 101 rocznicy odzyskania przesz Polskę
Niepodległości w naszej miejscowości również odbyły się obchody.
Rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele a potem był przemarsz
ulicami Małkini. Wszystkie dzieci i młodzież nieśli ogromną biało-
czerwoną flagę. Zostały złożone kwiaty na cmentarzu wojskowym,
następnie poszliśmy pod pomnik Józefa Piłsudskiego. Były poczty
sztandarowe ze szkół  i rożnych organizacji .Delegacje złożyły
wiązanki  pod pomnikiem.Następnie odbyła się część artystyczna w
której wystąpiła pani z chóru Cantilena, Maks Małecki oraz chór
dziecięcy. Pani wójt Bożena Kordek  podziękowała wszystkim
osobom, które przygotowały tę uroczystość oraz zgromadzonym
mieszkańcom. Takim akcentem zakończyły się obchody Święta
Niepodległości w naszej miejscowości.                                               
       Julia B.
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