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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Zapisy uczniów do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Gen. St. Maczka
przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii
Informujemy, że zapisy uczniów do szkoły polskiej w Antwerpii na rok szkolny 2016/2017
zakończyły się 30 maja. Szczegółowe informacje na temat szkoły i jej funkcjonowania znajdą
Państwo na jej stronie internetowej, pod adresem: www.szkolapolska.be.

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni po burzliwych debatach uchwalił polską konstytucję. Była ona pierwszą w
nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie ustawą regulują organizację władz państwowych oraz
prawa i obowiązki obywateli. Celem konstytucji miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało
już wcześniej (w wyniku I rozbioru) częściowo podzielone między Prusy, Austrię i Rosję.
Pomimo tego, że ustawa, znana jako Konstytucja 3 Maja, nie uchroniła kraju przed utratą suwerenności, jej wagę
i znaczenie doceniono bardzo szybko. Dwa dni po jej zatwierdzeniu Uchwalenie Konstytucji 3 Maja ogłoszono
świętem. Aby je upamiętnić, w sobotę 4 maja oraz w środę 30 kwietnia odbyły się w naszej szkole uroczyste zajęcia.
Dzięki nim chcieliśmy utrwalić wiedzę naszych podopiecznych na temat tego niezwykle ważnego wydarzenia w
historii Polski. Zwyczajowe lekcje wiedzy o Polsce zostały w tych dniach zmienione w zajęcia praktyczne, w czasie
których wychowankowie gimnazjum mieli możliwość samodzielnego przygotowania prezentacji multimedialnej
pt. „Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja”, zaś uczniowie uczęszczający do klas szkoły podstawowej przygotowywali
piękne biało-czerwone flagi, kotyliony oraz plakaty okolicznościowe.

Uroczystości z okazji zakończenia II Wojny Światowej
w Beveren
8 maja 2016 roku w belgijskiej miejscowości Beveren odbyły się uroczystości upamiętniające zakończenie II Wojny Światowej. W oficjalnej
ceremonii wzięli udział także uczniowie naszej szkoły. Jak co roku delegacja naszych wychowanków złożyła kwiaty pod pomnikiem generała
Stanisława Maczka, oddając w ten sposób hołd i składając podziękowania nie tylko patronowi naszej szkoły, ale i dowodzonym przez niego
żołnierzom 1 Dywizji Pancernej. Osoby zainteresowane postacią sławnego polskiego generała oraz dziejami Maczkowców, którzy chlubnie
zapisali się na kartach historii całej Europy zapraszamy serdecznie do
odwiedzenia poświęconej im strony internetowej: „Spotkania z historią”
(http://szkolapolska.be/archiwum/index.php?id=1). Można tam znaleźć
archiwalne zdjęcia związane z 1 Dywizją Pancerną generała Stanisława
Maczka, wysłuchać wywiadów przeprowadzanych z kombatantami,
którzy po wojnie osiedlili się w Belgii oraz obejrzeć animację przedstawiającą szlak bojowy „Czarnej Dywizji.

Konkurs historyczny “Bitwa pod Grunwaldem”
W maju w naszej szkole odbył się konkurs historyczny dotyczący historii
bitwy pod Grunwaldem - jednej z największych potyczek średniowiecznej Europy. Przeznaczony on był dla uczniów uczęszczających do szkoły
podstawowej. Bez wątpienia konkurs ten cieszył się wielkim zainteresowaniem naszych uczniów, o czym świadczyła duża ilość ciekawych,
przemyślanych i różnorodnych prac. Jury konkursu, biorąc pod uwagę:
innowacyjność i oryginalność wykonania, wkład pracy oraz znajomość
konkursowej tematyki 18 maja wyłoniło zwycięzców:
I miejsce - Kamil Kowalczuk
II miejsce - Martyna Wójtowicz
III miejsce - Oliwia Herda, Dominika Wójtowicz
Wyróżnienia otrzymali: Nicole Szulczewska, Igor Matejkowski, Łukasz
Boryczka, Grzegorz Głąb,
Jaśmina Podleśna, Aleksandra Kardasz i Oliwia Wieczorczuk.
Laureatom konkursu raz jeszcze gratulujemy!

