Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w listopadzie podejmowano w
Publicznej Szkole Podstawowej SIGiE w Warmiaku wiele inicjatyw mających na celu upamiętnienie
tej ważnej daty:
- w środę poprzedzającą 11 listopada zorganizowano uroczysty apel, na którym uczniowie,
nauczyciele i pracownicy szkoły wspólnie świętowali tę piękną rocznicę śpiewając pieśni patriotyczne
i recytując wiersze opowiadające o drodze naszej kochanej ojczyzny do wolności
- w piątek 9 listopada o godzinie 11.11 cała szkoła zaśpiewała Hymn Polski w ramach akcji "Rekord
dla Niepodległej"
- następnie został przeprowadzony "Maraton poetycki", na którym wszyscy uczniowie i nauczyciele
oraz chętni rodzice pięknie recytowali wiersze nawiązujące do czasów niewoli i walki za kraj.
- 14 listopada uczniowie i nauczyciele reprezentowali szkołę na uroczystości pn. NARODOWI
I OJCZYŹNIE w Ostrołęce. Zaprezentowali montaż słowno-muzyczny o tematyce patriotycznej.
Jednym z punktów uroczystości było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Obrazy w polskiej
pieśni patriotycznej związanej z odzyskaniem niepodległości przez Polskę”, w którym uczennica
naszej szkoły, Wiktoria Stankiewicz, otrzymała wyróżnienie.
W tak ważnym dla Polaków roku, w którym świętujemy 100 lat wolnej Polski, nauczyciele
zorganizowali kilka konkursów, których głównym celem było upamiętnienie odzyskania
niepodległości. Nauczyciel języka polskiego, Grażyna Reszka, oraz opiekun biblioteki, Joanna Lesiuk,
zorganizowały konkurs fotograficzny "Piękna moja Mała Ojczyzna". Zdjęcia wykonane przez
zwycięzców konkursu stanowią wspaniałą dekorację szkolnego korytarza. Nauczyciel geografii Małgorzata Kaczmarczyk, i nauczyciel historii - Grażyna Tabaka, przeprowadziły konkurs wiedzy o
Polsce „Mały Patriota”, a także konkurs plastyczny pt. "100 lat wolnej Polski". Zwycięzcy konkursów
otrzymali dyplomy i upominki.
Listopadową zadumę zakończyliśmy „SPOTKANIEM Z POEZJĄ”. Był to wieczorek
poetycki pn. „A moje serce się nie poddaje” pani Grażyny Reszki, nauczycielki języka polskiego. W
pięknej, jesiennej scenerii autorka prezentowała zarówno wiersze pochodzące z tomiku pod tym
samym tytułem jak również nowe utwory jeszcze niepublikowane. Jej liryki dotyczyły różnorodnej
tematyki bliskiej każdemu z nas. Autorka zaprezentowała wiersze o tematyce kurpiowskiej,
biograficznej i refleksyjnej. Pani Grażyna skłoniła wszystkich uczestników spotkania do zadumy nad
codziennością i swoim życiem. Na spotkanie przybyli liczni goście, rodzice, nauczyciele i uczniowie.
Mimo, iż wieczór poezji zakończył nasze oficjalne obchody Stulecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, jeszcze długo będziemy pamiętać o tegorocznej rocznicy.
Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej https://www.facebook.com/warmiakszkola/
oraz szkolnego bloga SKO https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-warmiak/.

