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AKTUALNOŚCI 

Pani Dyrektor 
złożyła 
wszystkim 
nauczycielom i 
pracownikom 
obsługi 
życzenia . 

Rodzicom gratulujemy tak 
wspaniałych pociech, a 
Pierwszakom życzymy wielu 
sukcesów w murach naszej 
szkoły. 
Druga część akademii to 
życzenia, piosenki i wiersze 
dla nauczycieli i pracowników 
obsługi z okazji Święta 
Edukacji Narodowej. Nie 
zabrakło też krótkich scenek 
na wesoło pt."Lekcje 
wytrzymałości" w wykonaniu 
uczniów klasy czwartej. 
Na zakończenie uroczystości 

ŚLUBOWANIE I 
DZIEŃ EDUKACJI 
NARODOWEJ.  
13 października 2015r. to 
pamiętna data dla 
Pierwszaków.W tym dniu w 
murach Szkoły Podstawowej 
Nr 4 w Słopnicach odbyło się 
uroczyste Ślubowanie 
uczniów klasy I. Punktualnie 
o godzinie 12.00 mistrz 
ceremonii - uczennica 
Klaudia Pierzchała powitała 
przybyłych gości: Panią 
Dyrektor Małgorzatę 

Sułkowską, 
nauczycieli,pracowników 
obsługi, emerytowanych 
nauczycieli, rodziców oraz 
uczniów. Następnie 
bohaterowie uroczystości - 
uczniowie klasy I 
zaprezentowali program 
artystyczny. Recytowali 
wiersze, śpiewali piosenki i 
tym samym udowodnili,że są 
gotowi do złożenia 
uroczystego ślubowania na 
poczet sztandarowy szkoły. 
Pasowanie na 
ucznia przez 
Panią 

Dyrektor "wielkim 
ołówkiem"- było tylko tego 
potwierdzeniem. Uczniowie 
klasy I zostali przyjęci do 
braci uczniowskiej. 
Ukoronowaniem aktu 
pasowania było wręczenie 
pamiątkowych dyplomów 
oraz legitymacji 
uczniowskich. Uśmiechnięci 
Pierwszoklasiści przyjęli 
życzenia i prezenty 
ufundowane przez rodziców 
uczniów klasy drugiej.  
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ŚWIĘTO DRZEWA 
15 października uczniowie 
klas I - III wraz z 
nauczycielami zgromadzili 
się przed budynkiem szkoły, 
aby uczestniczyć w 13 edycji 
"Święta drzewa". Dyrektor 
Szkoły pani Małgorzata 
Sułkowska, pani Agata Zięba 
- Członek Zarządu Powiatu 
Limanowskiego, pani Anna 
Fabia - Dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska, pan 
Piotr Ociepka z Powiatowego 
Centrum Ekologicznego oraz 

pan Jan 
Więcek - 
Członek 
Zarządu 
Powiatu 
Limanowskiego 
i Skarbnik 
Gminy Słopnice 
dokonali 
symbolicznego 
aktu posadzenia drzewek - 5 
świerków. Dzieci z wielkim 
zapałem i zaangażowaniem 
pomagały w sadzeniu. 
Następnie wysłuchały 

pogadanki na temat "Po co 
sadzimy drzewa?". Same 
mówiły również jaką rolę w 
środowisku odgrywają 
drzewa. 

http://www.sp4.slopnice.iap.pl/
http://www.sp4.slopnice.iap.pl/


"BEZPIECZNIEJ NA 
DROGACH W 
POWIECIE 
LIMANOWSKIM" 
30 października br. nasza 
szkołą gościła przedstawicieli 
Powiatu: Agatę Zięba i Jana 
Więcka- Członków Rady 
Powiatu, którzy na ręce 
Dyrektor Szkoły- 

Małgorzaty Sułkowskiej, 
przekazali odblaski i 
kamizelki dla uczniów. 
 

Członkowie Rady 
Powiatu w kilku 

słowach przekazali 
najmłodszym 

uczestnikom ruchu 
drogowego w jaki sposób 
należy zachowywać się na 

drodze, by być 
bezpiecznym i aby nie 

stanowić zagrożenia 
dla innych.  
Dzieci natychmiast 
założyły kamizelki i 
aktywnie 
uczestniczyły w 
pokazie 

ratownictwa 
przygotowany przez 

partnerów projektu Auto 
Moto Klub Limanowa. 

Podczas wykładu 
przedstawiano jak należy się 
zachować oraz jakie 
czynności podjąć, by 
uratować życie osobie 
poszkodowanej.  

 WARTA 
HONOROWA NA 
CMENTARZU  

 
Jest tylko jeden taki dzień 
w roku, gdzie przy mogiłach 
stoimy do zmroku w złocie 
chryzantem, przy blasku 
zniczy, biegnących godzin 
nikt z nas nie liczy.Tego dnia 
- 1 listopada uczniowie klas 
IV-VI pełnili honorowe warty 
przy grobach na słopnickim 
cmentarzu. Swoją postawą 
uczcili pamięć Tych, którzy 
polegli w obronie naszej 
Ojczyzny.  

Czytadełko 
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"To bardzo ważne, 
że uczniowie 

najmłodszych klas w 
sposób dojrzały 

angażują się w akcję 
"Bezpiecznie na 

drogach Powiatu". 
Wierzymy, że dzięki 

prowadzonym 
pokazom, uczniowie 
będą rozważniej 

uczestniczyć w ruchu 
drogowym, a także 
swoją wiedzę będą 
przekazywali innym.  

http://www.sp4.slopnice.iap.pl/
http://www.sp4.slopnice.iap.pl/


11 listopada to dla nas, 
Polaków, jedna z 
najważniejszych dat w 
kalendarzu. Właśnie wtedy 
obchodzimy Narodowe 
Święto Niepodległości. To 
właśnie 11 listopada 1918 r., 
po 123 latach zaborów, nasz 
kraj znów pojawił się na 
mapie Europy. Wspomnianego 
dnia, słynny polski przywódca 
i działacz niepodległościowy 
Józef Piłsudski, został 
Naczelnym Dowódcą Wojsk 
Polskich, a przebywające na 
naszych ziemiach oddziały 
obcych żołnierzy, zaczęły się 
z nich wycofywać. Ponownie 
mogliśmy zacząć się cieszyć 
ze swojego własnego domu – 
Polski, która przez wiele lat 
zawłaszczona była przez 
Rosję, Prusy i Austrię.   

Polska mogłaby nigdy nie 
odzyskać niezależności, 
gdyby nie niezłomność wielu 
naszych przodków, którzy 
przelali krew za utraconą 
Ojczyznę. Pomimo usilnych 

prób naszych nieprzyjaciół, 
którzy walczyli ze 
wszystkim, co wiąże się z 
naszym narodem, nie 
zdołano zabić ducha 
polskości. Ani Niemcom, ani 
Rosjanom nie udało się 
narzucić naszym rodakom 
swojej kultury i języka w 
ramach tzw. procesów 
rusyfikacji i germanizacji. 
Polacy odzyskując 
niepodległość po ponad 100 
latach „niebytu” – co jest 
fenomenem na skalę 
globalną – po raz kolejny 
udowodnili zaś, że są 
jednym z najbardziej 
niestrudzonych i 
najbardziej dumnych 
narodów świata. 
 
Co by się stało, gdyby nie 
bohaterstwo przodków, 
którzy walczyli o naszą 
niepodległość? Dziś 
prawdopodobnie nie 
mówilibyśmy w języku 
polskim; nie moglibyśmy 

państwa, wiemy niewiele.  
     Wszyscy znamy legendę o 
tym, jak praojciec Polaków - 
Lech, znalazł w puszczy orle 
gniazdo i tam założył swoją 
siedzibę Gniezno. Szkoda, że to 
tylko legenda.  
     Ten pradawny symbol siły, 
męstwa i monarszego majestatu 
był z początku znakiem 
herbowym książęcej dynastii 
Piastów. Kiedy w 1295 r. 
Przemysław I książę 
wielkopolski, koronował się na 
króla - jego osobisty znak, 
Orzeł Biały, stał się godłem 
Królestwa Polskiego. Pieczęć 
majestatyczną Przemysława I 
zdobi wyobrażenie 
ukoronowanego Orła Białego i 

 Godło, barwa i hymn to symbole 
narodowe. Są wyrazem jedności 
i towarzyszą narodowi w 
ważnych chwilach jego 
istnienia.  
     Najstarszym polskim 
symbolem jest godło Orzeł Biały 
na czerwonym polu.  
     Już w starożytności orzeł 
symbolizował geniusz, wielkość i 
majestat. Używali go 
Babilończycy, Persowie, Hindusi 
i Grecy. W starożytnym Rzymie 
stał się symbolem władzy 
cesarskiej. Patronował legionom 
rzymskim wyruszającym na 
podbój świata.  
     O początkach polskiego Orła 
Białego godła i znaku książąt 
polskich, a później symbolu 
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napis: "Zwrócił sam Najwyższy 
zwycięskie znaki Polakom".  
     Panowanie ostatnich Piastów: 
Władysława Łokietka i jego syna 
Kazimierza Wielkiego 
ugruntowało byt państwowy 
Królestwa Polskiego i utrwaliło 
symbolikę państwową. Biały 
Orzeł na czerwonym polu, ze 
złotą koroną na głowie i złotymi 
szponami oraz dziobem, na 
wieki stał się godłem Polski.  
     Odtąd towarzyszył wojskom 
polskim na polach bitew, widniał 
na dokumentach państwowych i 
na monetach. Długoszowi 
zawdzięczamy opis chorągwi 
Królestwa Polskiego, chorągwi 
noszonej stale przed 
panującymi: "na czerwonym tle 

pewnie też demonstrować 
dumy z naszych narodowych 
symboli – flagi oraz godła 
państwowego; a wielkie 
czyny, jakich dokonywali 
Polacy na przestrzeni 
wieków, zostałyby 
zapomniane. Polska mogłaby 
przepaść na zawsze. 



wyszyty był misternie Orzeł Biały 
z rozciągniętymi skrzydły, 
dziobem rozwartym i koroną na 
głowie, jako herb i godło całego 
Królestwa Polskiego". Ta właśnie 
chorągiew górowała nad 
szeregami rycerstwa polskiego w 
bitwie pod Grunwaldem.  
     W ciągu wieków zmieniał się 
kształt i wygląd Orła Białego, 
ulegał stylizacji zgodnie z duchem 
epoki. Był to jednak zawsze Orzeł 
Biały ze złotym dziobem, 
szponami i złotą koroną.  

Czytadełko 
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     Z wyobrażeniem 
orła związane jest 
najstarsze 
odznaczenie 
Rzeczpospolitej - 
Order Orła Białego.  
     Gdy w wyniku 
rozbiorów Polska 
utraciła swój byt 
państwowy, w 
świadomości Polaków 
utrwalił się wizerunek 
orła jako symbolu 
utraconej 
niepodległości. Jak 
najcenniejszą relikwię 
zabierali go ze sobą 
zesłańcy na daleką 

Syberię. Był też ornamentem 
biżuterii patriotycznej 

noszonej w czasie powstań 
narodowych. Odrodzone w 
1918 r. państwo polskie 
przyjęło za swe godło orła w 
koronie. Korona nie 
symbolizowała jednak 
monarchii, ale znak 
niepodległego bytu narodu.  
     W czasie I wojny 
światowej orzeł znów stał się 
znakiem polskości w 
okupowanym kraju i na 
frontach całego świata.  
     W Polsce Ludowej godło 
państwa stanowił orzeł bez 
korony. Dla większości 
społeczeństwa oznaczało to 
utratę państwowej 
suwerenności. Dlatego też po 
załamaniu się systemu 

komunistycznego w Polsce, 
jedną z pierwszych decyzji 
sejmu było przywrócenie godłu 
korony.  
     Historii narodu polskiego od 
wieków towarzyszy wizerunek 
tego królewskiego ptaka. Był z 
nami w dniach świetności i 
upadku. Ze znakiem orla polscy 
żołnierze szli w bój i oddawali 
swe życie za wolność Ojczyzny. 
To on symbolizował w okresie 
zniewolenia "tę, co nie zginęła".   
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