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Narodowe Święto

Kotyliony

Niepodległości – 11 listopada
Wczoraj obchodziliśmy ważny dla Polski
dzień – Narodowe Święto Niepodległości.
Z tej okazji uczniowie klas V i VI
przygotowali

krótki

apel,

SP

wystawę

poświęconą osobom pracującym dla dobra
polsko‐niemieckich stosunków oraz wiele
interesujących
odzyskania

informacji
niepodległości

w teczkę ‐ portfolio.

na

temat

zebranych

Dzieci, młodzież i dorośli, którzy chcieliby
zrobić biało‐czerwone kotyliony z okazji
święta – mogą wziąć udział w projekcie
Rady Rodziców i klasy VI. Zapraszamy do
stolika z białymi i‐czerwonymi kartonikami
oraz innymi rzeczami potrzebnymi do
robienia kotylionów.

Wiersz z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
Nasza niepodległość

I wkrótce okrzyki zwycięstwo!
Viktoria!

Gdy wojna skończona ulgę przesłała,

Po polskich polach hulały jak wiatr.

Jak białego gołębia do polskich serc.

I jak liście listopadowe, tak uśmiechy,

A zaborca stron pruskich kamienny cios

Na polskich twarzach jawiły się.

przyjął,
Zapłacił za swoją kradzież ziem.

I ten dzień pamiętny każdy Polak

I Polska zaczęła żwawymi krokami,

wspomina,

Ku wielkiej wolności dzielnie iść,

Czy dziecko to, dorosły, czy starzec,

I wiedzieć, że zbliża się właśnie ten dzień,

Bo gdy po 123 latach niewoli

Ten dzień kochanej niepodległości.

Niepodległość znów swą mamy.
I dzisiaj na swoim apelu wspomnijmy,

Na czele wojsk bohater, Józef Piłsudski,

Żołnierzy tych, co za nas walczyli,

Wytrwały i dzielny Komendant nasz,

I wolność nam daną, Ojczyznę

I jak stado rumaków na nieprzyjaciela,

kochaną,

Tak polskie wojsko silnie runęło.

Apelem donośnym uczcijmy.

Karolina Futera, klasa VI SP

Klasa IV wysyła listy
Uczniowie klasy IV piszą listy do swoich
kolegów

z

Krakowa.

Wyślemy

je

w najbliższym czasie. Mamy nadzieję,
że nasi koledzy z klasy IVa ze Szkoły
Podstawowej

nr

43

w

Krakowie‐

Swoszowicach ucieszą się i szybko nam
odpiszą.

Wakacyjne sprawozdania klasy VI
Wyprawa na ambonę
Ostatnie trzy tygodnie wakacji spędziłam

Po jakimś czasie dotarliśmy do ambony.

w Niechowie u babci i u dziadka. Często

Widok

spotykałam się z przyjaciółmi i razem

obserwować całą okolicę. Zostalibyśmy

chodziliśmy na spacery w Azorem w stronę

tam chętnie na dłużej, ale musieliśmy

lasu.

wracać do domu, bo zrobiło się późno.

Właśnie na takim spacerze moja kuzynka

W drodze powrotnej coś nagle na nas

Marta wypatrzyła ambonę. To taki leśny

wyskoczyło ze słomy i pobiegło w stronę

domek na wysokich nóżkach. Budują go

lasu. Marta z Danielem myśleli, że to był

myśliwi, żeby się tam ukrywać i polować

Azor, ale on został na podwórzu u babci.

na dzikie zwierzęta. Koniecznie chcieliśmy

Magda myślała, że to dzik, a ja nic nie

się tam wybrać i obserwować leśne

myślałam,

zwierzęta. Mama Daniela i moja mama

przestraszyłam.

pojechały z nami na grzyby i przy okazji

wyprowadzić nas szczęśliwie z bagna

mogliśmy

i przeżyliśmy ciekawą przygodę.

zwiedzić

ambonę.

Marta,

był

wspaniały,

bo

się

mogliśmy

po

Danielowi

prostu

udało

się

Magda, Daniel i ja nie mogliśmy się

Mam nadzieję, ze w przyszłym roku

doczekać. Wreszcie dojechaliśmy do lasu.

przeżyjemy ich więcej.

Nazbieraliśmy trochę grzybów i poszliśmy

Ola Szydłowska

na ambonę. Mamy zostały. Domek leśny
był trochę oddalony i musieliśmy iść

Wyprawa do Grecji

polem. Ponieważ Daniel był jedynym

W tym roku moje wakacje były bardzo

chłopakiem, mógł pierwszy wejść po

udane. Wielkim przeżyciem był dla mnie

drabinie. Otworzył drzwi i je szybko

pierwszy

zamknął. „Tam są szerszenie”, zawołał.

z mamą do Grecji, do mojej siostry. Ateny

Nagle Magda wypatrzyła drugą ambonę.

przywitały nas przepiękną pogodą. Tego

Nie była taka ciekawa, jak ta pierwsza,

samego dnia poszliśmy zobaczyć Akropol.

ale się

Codziennie

nią

pocieszyliśmy.

Biegliśmy,

lot

samolotem.

była

piękna

Poleciałam

pogoda

by szybko do niej dotrzeć. Usłyszałam

i chodziliśmy nad morze. Resztę wakacji

chlupanie pod nogali i ujrzałam ogromne

spędziłam w Polsce. Odwiedziłam całą

bagno. Nie było bardzo głębokie, ale mimo

rodzinę, było bardzo ciekawie.

to wlała nam się woda do gumowców.

Paulina Lipińska

Dom do góry nogami
5 sierpnia ja i moi rodzice pojechaliśmy do

Widzieliśmy też oryginalny dom sybiraka

Szymbarku zwiedzić skansen położony

przywieziony ponad 8000 km z Syberii.

w kaszubskich lasach. Na terenie skansenu

W domu tym mieszkali Polacy zsyłani

znajduje się otwarty do zwiedzania w 2007

do pracy. Jest tam również pociąg, którym

roku dom do góry nogami.

transportowano

polskich

zesłańców

na Syberię.
W skansenie można zobaczyć jeszcze: Dom
Trapera

Kaszubskiego

największy

z

koncertujący

Kanady,
fortepian

(wpisany także do Księgi Guinnesa), piec
chlebowy oraz browar i oryginalne piwo
z Kaszub.
Najciekawszą
W tym domu meble były do góry nogami,
stały na suficie. W długim baraku znajduje
się najdłuższa, do 2010 roku, deska świata.
Deska ma długość 36,83 metra i jest
spisana do Księgi Rekordów Guinnesa
w 2002 roku. Takiej samej długości jest

rzeczą,

jaką

widziałem,

był zrekonstruowany bunkier. W domu
do góry nogami miałem wrażenie, że tracę
poczucie równowagi. Pozostałe budynki
były dla mnie krótką i ciekawą lekcją
historii.
Alexander Miłosz

również stół noblisty im. Lecha Wałęsy.
W

następnym

numerze

gazetki

ciąg dalszy wakacyjnych sprawozdań.

Rada Rodziców prosi wszystkich,
którzy mogliby jednorazowo pomóc
w przywożeniu śniadania o kontakt.
Ela Marciniak, tel. 0711 914 092 05.
Na terenie tego skansenu zwiedziliśmy
bunkier tajnej organizacji wojskowej Gryf
Pomorski.
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