
Komenda Główna Straży Granicznej
https://strazgraniczna.pl/pl/pozostale-informacje/muremzapolskimmundurem/muremzapolskimmundurem/9588,
MuremZaPolskimMundurem-tworczosc-dzieci.html
2023-05-24, 00:29

#MuremZaPolskimMundurem - twórczość dzieci

Sylwia Wojtowicz
08.07.2022

Ważne są dla nas wszystkie wyrazy wsparcia i sympatii. Jednak
najmocniej poruszają rysunki i listy od dzieci. One też stoją
#MuremZaPolskiMundurem.

 

 

Wyrazy wdzięczności za spokój i bezpieczeństwo w postaci prac plastycznych wykonanych
przez dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Kuźnicy #MuremZaPolskimMundurem.

Wciąż powiększająca się galeria dostępna
na: http://spkuznica.szkolnastrona.pl/a,2350,muremzapolskimmundurem

Rys. Maciek, SP w Kuźnicy 

 

http://spkuznica.szkolnastrona.pl/
http://spkuznica.szkolnastrona.pl/a,2350,muremzapolskimmundurem


 

Podziwiam Was i przekazuje najszczersze pozdrowienia (...). Piękne słowa i rysunki przesłali
uczniowie  z  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  im.  Marii  Konopnickiej  w  Rząsniku
Włościańskim.

 

Rys. uczniowie PSP im. Marii Konopnickiej w Rząsniku Włościańskim

 

 

 

Jednego jesteśmy pewni. To dzięki Wam czujemy się bepiecznie. Dziękujemy za obronę
granic naszej Ojczyzny (...) jesteśmy z Was dumni - takie wzruszające słowa skierowały do
nas dzieci: Julia, Zosia i Jaś, rodzeństwo z Nowego Sącza.
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List od Julii, Jasia i Zosi z Nowego Sącza

 

Piękne prace przesłały maluchy z Przedszkola nr 7 w Zakopanem.

 

https://www.facebook.com/STRAZGRANICZNA/posts/261864849302766
https://p7zak.szkolnastrona.pl/


Rys. Przedszkole nr 7 w Zakopnem

 

Uczniowie Polskiej Szkoły Dokształcającej im. o. Augustyna Kordeckiego na Manhattanie
serdecznie dziękują wszystkim służbom mundurowym za niezłomną oraz skuteczną obronę



polskich granic #MuremZaPolskimMundurem.

 

Film: Polska Szkoła Dokształcająca im. o. Augustyna Kordeckiego na Manhattanie

 

Uczniowie  Szkoły  Podstawowej  w  Wawrzyszowie  postanowili  napisać  kartki  dla
funkcjonariuszy Straży Granicznej wypełniających swoje obowiązki na wschodniej granicy:
(…)  aby  wyrazić  swoją  wdzięczność  i  podziw  w  czasie  kiedy  Wasza  praca  stała  się
szczególnie trudna i niebezpieczna.

Rys. Uczeń SP w Wawrzyszowie 

https://spwawrzyszow.stronyzklasa.pl/


Rys. Uczeń SP w Wawrzyszowie

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. Uczniowie SP w Wawrzyszowie

 

 

Swoją galerię rysunków przysłały dzieci z Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi p.w. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Mszanie
Dolnej. 

 

 

 
Otrzymaliśmy  film  z  przepięknego  występu  dzieci  z  warszawskiego  przedszkola  Sióstr
Niepokalanek. Niestety, z powodu ochrony danych osobowych nie możemy go udostępnić,

Przedszkole Mszana Dolna1 Przedszkole Mszana Dolna3
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ale nam wzruszenie odebrało mowę. To jest naprawdę piękne przedstawienie. 
 
Dziękujemy.
 

 
 

Niesamowity  odzew  na  akcję  #MuremZaPolskimMundurem.  Redakcję  wPolsce.pl
"zasypały" pocztówki i  laurki  dla służb stojących na straży granicy Wszystkie wyrazy
wsparcia i słowa podziękowań zostały przekazane na ręce Straży Granicznej. Wszystkie
pojadą do naszych funkcjonariuszy. Serdecznie dziękujemy!

 

 

Uczniowie szkół podstawowych z Wyszkowa przesłali nam filmik z wystawy swoich prac,
wykonanych w ramach akcji #MuremZaPolskimMundurem.

Dziękujemy.

 

Kolejne  podziękowania  dla  naszych  funkcjonariuszy.  Uczniowie  Zespołu  Szkolno-
Przedszkolnego  nr  11  w  Gliwicach  wykonali  przepiękne  kartki  świąteczne  z
podziękowaniami: (...) chcemy chociaż w ten sposób wyrazić swój szacunek i podziw -
piszą w liście, złożonym na ręce Komendanta Głównego SG gen. dyw. SG Tomasza Pragi,
dzieci, ich opiekunowie oraz rodzice.
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Dziękujemy  nauczycielom,  rodzicom  i  uczniom  ze  Szkoły  Podstawowej  w  Dubiczach
Cerkiewnych za tak słodkie wsparcie.

 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzywinie i Szkoły Podstawowej nr 85 w Warszawie
dosłownie zasypali nas kartkami ze świątecznymi życzeniami i wyrazami otuchy. "Piszę do
was,  ponieważ  chciałem was  wzmocnić.  Wiem,  co  się  na  polsko-białoruskiej  granicy
dzieje. Moja rodzina życzy wam spokoju, radości i powrotu do domów" - napisał jeden z
uczniów szkoły w Krzywinie. 

 

 

Kolejne kartki i laurki spływają do nas setkami. Nie nadążamy z ich dokumentowaniem.
To dla nas bardzo ważne, bo widzimy, że nasza służba jest ważna dla naszych rodaków.
Taki  zwarty  oddział  aniołów  przybył  do  nas  z  Przedszkola  Sióstr  Niepokalanek  w
Warszawie.
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Kartki od dzieci z Przedszkola
Sióstr Niepokalanek w
Warszawie
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