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Paweł Adamowicz 02.11.1965 - 14.01.2019
13 stycznia ok.
20.00 Gdańskiem
wstrząsnęła
ogromna tragedia.
Podczas 27 finału
„WOŚP” na Targu
Węglowym na
scenę wtargnął
mężczyzna, który
trzy razy ugodził
nożem prezydenta
Gdańska Pawła
Adamowicza.
Dopiero po
kilkunastu
sekundach
zszokowani
uczestnicy
imprezy
zorientowali się co

się stało.
Obezwładniono
napastnika
oddając go w ręce
policji. Prezydent
po 30 minutowej
reanimacji został
przewieziony do
szpitala „UCK”.
Lekarze przez 5
godzin próbowali
ratować życie
prezydenta. W
nocy jeden z
lekarzy
poinformował
zebranych przed
szpitalem
dziennikarzy i
mieszkańców,

że pacjent przeżył,
ale jego stan jest
bardzo ciężki.
Wielu Polaków
modliło się tej nocy
o cud. Słowa
otuchy płynęły z
całej Polski, a
nawet świata.
Piękna inicjatywa
jaką jest „WOŚP”,
którą pan
prezydent wspierał
od lat okazała się
ostatnią w jakiej
brał udział.
Niestety
następnego dnia
po południu pan
prezydent zmarł.

Na znak żałoby w
miastach
wywieszone
zostały flagi
przepasane kirem.
17 stycznia w
„ECS” wystawiono
trumnę z ciałem
prezydenta, gdzie
przyszło wiele
tysięcy osób by
złożyć hołd
tragicznie
zmarłemu. Przed
„ECS” z tysięcy
zniczy utworzono
serce, przy którym
w bólu łączyli się
gdańszczanie.
Ceremonia

pogrzebowa
odbyła się 19
stycznia o
godz.12.00 w
bazylice
Mariackiej. Urna z
prochami śp.
Prezydenta Pawła
Adamowicza
złożona została w
niszy w kaplicy
św. Marcina
bazyliki Mariackiej.
Radosław
Kobierski

Krzysztof Murawski
Radosław Kobierski
Jan Czerlonek
Małgorzata
Czerlonek
Igor Chomiak
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Wieczornica dla Niepodległej

Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zwieńczyliśmy zorganizowaną przez zespół
humanistyczny Wieczornicą dla Niepodległej. W ostatnią środę listopada (28.11) gościł u nas Teatr Historyczny
Chorągwi Komturstwa w Gniewie, który przygotował przedstawienie pt. Długi Wiek XIX – KU NIEPODLEGŁEJ.
Publiczność mogła zapoznać się z poruszającym zagadnieniem powstań narodowo-wyzwoleńczych. Bogactwo
strojów i uzbrojenia ułatwiło zgromadzonym gościom określić charakter i różnice powstań listopadowego i
styczniowego. Przypomnieli sobie rolę kosynierów oraz wojska Księstwa Warszawskiego. W wędrówce przez
dzieje spotkali postać Tadeusza Kościuszki, Napoleona Bonaparte, Józefa Wybickiego, Piotra Wysockiego, aby
po 123 latach traumatycznych doświadczeń Polaków powitać Naczelnika Józefa Piłsudskiego – symbol
odzyskania Niepodległości. Przed i po przedstawieniu goście mogli zapoznać się z asortymentem naszych
spółdzielni uczniowskich Misz Maż oraz MA:KU. Po przedstawieniu odbyła się licytacja obrazów namalowanych
przez naszą szkolną artystkę Emilię, a zaraz po niej mały koncert pieśń patriotycznych.
Krzysztof Murawski
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Ku chwale Ojczyzny!

Parada Niepodległości

KM

11 listopada 2018 roku ulicami Gdańska przeszła XVI Parada Niepodległości. W tym roku wyjątkowa, bo
jubileuszowa. 100 rocznica odzyskania niepodległości Polski przyciągnęła rekordową liczbę 30 tys. osób. Jak co
roku przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w marszu liczniej niż zwykle w liczbie ok. 40 osób. Opiekunami
grupy byli p. Krzysztof Murawski, p. Joanna Świeboda, p. Katarzyna Nowopolska, p. Jolanta Kurowska, oraz
władze naszej szkoły p. dyr. Monika Waszak i z-ca dyr. Ziemowit Tyczyński. Organizatorem marszu było
stowarzyszenie „SUM”, które w tym roku postanowiło rozpocząć marsz zbiórką o godz. 8:30 na ul. Podwale
Staromiejskie i wymarszem o godz. 9:30. Jubileuszowy przemarsz przeszedł ulicami: Podmłyńska – Wielkie
Młyny – Rajska – Jana Heweliusza – Korzenna – Kowalska. Wielu celebrantów parady odzianych było w barwy
narodowe, stroje z lat 20-tych lub kawalerii. Podziwiać można było pojazdy wojskowe, zabytkowe i motocykle. W
tym dniu królowały barwy biało-czerwone, nie tylko pośród maszerujących, ale i w oknach mieszkańców.
Pomimo chłodu jaki sprawiła listopadowa aura, w tym roku nieco mniej łaskawa, atmosfera była bardzo gorąca.
Ludzie byli uśmiechnięci i radośni. Wszędzie było czuć ducha patriotyzmu. Zachwyt uczestników, tych
młodszych, jak i starszych wzbudziło widowiskowe wypuszczenie 100 gołębi. Uroczystość zakończyła się
odśpiewaniem hymnu przez gdańszczan oraz wspólnym pamiątkowym zdjęciem o znakomitej rozdzielczości, by
każdy mógł się rozpoznać.
Radosław Kobierski
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Koncert dla Niepodległej

Koszulka dla Niepodległej

100 lecie odzyskania niepodległości było dla nas
szczególnym wydarzeniem. W związku z okrągłą
rocznicą zespół humanistyczny przygotował wiele
atrakcji dla uczniów. Tuż po tym jak dzieci zakończyły
przygotowywanie biało-czerwonych koszulek, nasza
ojczyzna otrzymała jeszcze jeden prezent – Koncert
dla Niepodległej. Klasy 4-8 przygotowały piosenki
patriotyczne. Widownię stanowili młodsi uczniowie.
Specjalnie na tą okazję zostały przygotowane
śpiewniki, dzięki czemu wszyscy śpiewaliśmy.

Dnia 08.11.2018 r. w naszej szkole w ramach projektu
Koszulka dla Niepodległej można było wykonać
patriotyczną koszulkę. Spółdzielnia Uczniowska
MA:KU z okazji stulecia odzyskania niepodległości
przez Polskę stworzyła patriotyczne szablony.
Znalazły się na nich różne symbole niepodległościowe.
Na miejsce warsztatów została wyznaczona sala
gimnastyczna. Mieliśmy do wyboru białą lub czerwoną
koszulkę. Malowaliśmy je farbami akrylowymi
używając biało-czerwonych barw. Środek szablonu
można było malować wałkiem, czyli jedną z
najprostszych metod drukarskich. Uczniowie ubierali
do szkoły ozdobione przez siebie koszulki do końca
tygodnia.

Krzysztof Murawski

Igor Chomiak

Klasy szóste
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Koszulka dla niepodległej
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Bijemy rekord dla Niepodległej
9 listopada o godzinie 11:11, na pięknie udekorowanej sali gimnastycznej, zebrała się cała nasza szkoła. Z
ogromną powagą, stojąc na baczność, odśpiewaliśmy głośno i wyraźnie cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.
W centralnym miejscu sali znajdowało się godło Polski. Akcja „Rekord dla Niepodległej” ogłoszona przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej zakończyła się sukcesem. W piątek o godzinie 11.11 cztery zwrotki hymnu
Polski odśpiewało ponad 5 mln uczniów oraz 480 tys. nauczycieli ze szkół i przedszkoli w całej Polsce. W akcję
włączyli się także uczniowie ze szkół polonijnych na całym świecie. Wyjątkowo w tym roku z okazji 100 rocznicy
Odzyskania Niepodległości poniedziałek, 12 listopada, był również dniem ustawowo wolnym.
Jan i Małgorzata Czerlonek

Dwójka prowadzących: Wiktor i Maja
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