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100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Józef
Piłsudski
Józef Piłsudski żył w
latach 1867-1935. Był
polskim politykiem,
wojskowym,
przywódcą państwa.
Urodził się 5 grudnia 1867
w Zułowie na dzisiejszej
Litwie, w rodzinie
szlacheckiej. Jako
dwudziestolatek został
zesłany na Syberię.
Powrócił do Polski po
pięciu latach. Był
działaczem Polskiej Partii
Socjalistycznej (PPS),
organizatorem Związków
Strzeleckich i Legionów
Polskich, dowódcą
Pierwszej Brygady
Legionów. W
największym stopniu to
on przyczynił się do tego,
że 11.11.1918 r. Polska,

po 123 latach niewoli,
odzyskała niepodległość.
Jest symbolem walki
Polaków o odzyskanie
niepodległej ojczyzny,
gdyż przez całe życie
pragnął tylko jednego żebyśmy mogli żyć w
wolnej, silnej i niezależnej
Polsce. To marzenie udało
się spełnić.

„Naród, który traci
pamięć przestaje
być Narodem –
staje się jedynie
zbiorem ludzi,
czasowo
zajmujących dane
terytorium.”
Józef Piłsudski zdobył
41 odznaczeń, m.in.
Order Wojenny Virtuti
Militari oraz Order Orła
Białego.
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Józef Piłsudski

Ciekawostki na temat
Józefa Piłsudskiego:
- Jego ulubiony pies wabił
się - Pies;
- Józef Piłsudski uznawał
szachy i stawianie
pasjansa za świetną
rozrywkę;
- Józef Piłsudski był
wielbicielem twórczości

Juliusza Słowackiego,
którego uważał za
największego polskiego
poetę;
- Józef Piłsudski uwielbiał
samotne spacery po
Łazienkach;
- ulubionym koniem
marszałka była klacz
Kasztanka.

E Strączyński

ŻYCZENIA DLA
POLSKI
Najdroższa Polsko!
Z okazji stulecia
niepodległości
życzymy Ci:

 żebyś była krajem
wielkim,
rozwiniętym,
bezpiecznym;
 żebyś była wolna
przez co najmniej
1 000 000 lat;
 żeby Twoje lasy i pola
pachniały miłością do
świata;
 żeby Twoi obywatele
byli dobrzy i
sprawiedliwi;
 żebyś była piękna jak
motylek w letni
poranek;
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 żebyś była matką
wielu wybitnych
Polaków.
Redaktorzy koła ”ABC
młodego dziennikarza”

Narodowe Święto
Niepodległości
to święto
państwowe obchodzone
w Polsce corocznie 11
listopada dla
upamiętnienia odzyskania
przez
Polskę niepodległości w
1918 , po 123
latach zaborów (1795–
1918). Święto zostało
ustanowione 23 kwietnia
1937, zniesione
ustawą Krajowej Rady
Narodowej 22 lipca 1945.
Przywrócono je ustawą w
1989 r.
Odzyskiwanie przez
Polskę niepodległości
było procesem
stopniowym. Wybór 11
listopada uzasadnić
można zbiegiem
wydarzeń w Polsce z
zakończeniem I wojny
światowej dzięki
zawarciu rozejmu w
Compiègne 11 listopada
1918, pieczętującego
ostateczną klęskę
Niemiec. Dzień wcześniej
przybył do
Warszawy Józef Piłsudski.
W tych dwóch dniach, 10
i 11 listopada 1918, naród
polski uświadomił sobie w
pełni odzyskanie
niepodległości. W latach

1919–1936 rocznice
odzyskania niepodległości
świętowano w Warszawie
jako uroczystości o
charakterze wojskowym.
Rangę święta
państwowego nadano
Świętu Niepodległości
dopiero ustawą z dn. 23
kwietnia 1937.

Narodowe Święto Niepodległości
(2012)
Warszawa, pl. marsz. Józefa
Piłsudskiego

ogłoszenia Manifestu
PKWN, i jednocześnie
zniesiono Święto
Niepodległości . W
okresie PRL obchody
rocznicy odzyskania
niepodległości 11
listopada organizowane
były nielegalnie przez
środowiska
niepodległościowe, w tym
piłsudczykowskie..
Święto Niepodległości
obchodzone 11 listopada
zostało przywrócone
przez Sejm PRL ustawą z
15 lutego 1989 pod
nazwą „Narodowe Święto
Niepodległości”.

Podczas okupacji
niemieckiej w latach
1939–1945 jawne
świętowanie polskich
świąt państwowych było
niemożliwe. Mimo to
pamięć o Święcie
Niepodległości starano się
podtrzymywać. W dniach
poprzedzających 11
listopada na murach,
ogrodzeniach pojawiały
się afisze i napisy „Polska
żyje”, „Polska zwycięży”,
„Polska walczy”.
W 1945
ustanowiono Narodowe
Święto Odrodzenia Polski,
obchodzone 22 lipca, w
rocznicę
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Afisz z okazji odzyskania
niepodległości 1933 r. (miejsce
przechowywania: Archiwum
Państwowe w Poznaniu).

Źródło: Wikipedia

KILKA KART Z
KALENDARZA
OBCHODÓW 100 LECIA
NIEPODLEGŁOŚCI
POLSKI W NASZEJ
SZKOLE

21 września 2018
uczniowie naszej szkoły
wzięli udział
w uroczystości na
cmentarzu tarchomińskim
związanej z obchodami
74. rocznicy Powstania
Warszawskiego i
upamiętnienia poległych
Żołnierzy AK „Obroża”.

9 października 2018 w
związku z uczczeniem
setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę
Niepodległości, odbył się
w naszej szkole bieg: „100
km dla Niepodległej”. W
akcji brali udział wszyscy
uczniowie z klas 4-7 oraz
nauczyciele.

11 października 2018
uczniowie z klas IV - VII,
jużk po raz kolejny, wzięli
udział w ogólnopolskiej
i ,,Bohater ON”. Ideą
akcji
przedsięwzięcia
jest
e
wysyłanie
g
okolicznościowych kartek
doouczestników
Powstania
Warszawskiego.

9 listopada2018
Narodowe Święto
Niepodległości uczciliśmy
uroczystą akademią
przygotowaną przez
uczniów klas IV – VII.
Widowisko poświęcone
było tym wszystkim
Polakom, dowódcom,
żołnierzom,
sanitariuszom, którzy swą
postawą i ofiarą krwi
wywalczyli niepodległość
naszej Ojczyzny sto lat
temu.
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14 listopada 2018 odbyło
się spotkanie z płk. dr.
hab. Witoldem
Lisowskim, człowiekiem
nietuzinkowym i
wszechstronnie
uzdolnionym. W bogatym
życiorysie naszego gościa
znajdziemy dzieje kariery
wojskowej i naukowej.
Jako historyk napisał 30
książek i 350 innych
publikacji o bardzo
zróżnicowanej tematyce.
Razem z matką w 1994
roku został uhonorowany
Medalem Sprawiedliwy
Wśród Narodów Świata.

25 listopad 2018
uczniowie klas IV-VII
uczcili setną rocznicę
odzyskania przez Polskę
niepodległości wspólnym
śpiewaniem. Zgromadzili
się w sali gimnastycznej,
by przypomnieć polskie
pieśni, które towarzyszyły
narodowi polskiemu w
ważnych wydarzeniach

dziejowych i piosenki,
które śpiewano niegdyś w
polskich domach.

4 grudnia 2018 uczniowie
wspólnie opracowali
alfabet współczesnego
patrioty.

MIEJSCA, KTÓRE
WARTO ODWIEDZIĆ
2 grudnia 2018 przy
wejściu do szkoły
pojawiła się tablica, do
której każdy uczeń,
chętny rodzic czy
nauczyciel mógł przypiąć
kartkę ze swoimi
życzeniami dla Polski z
okazji setnej rocznicy
odzyskania przez Nią
niepodległości. W ten
sposób powstała gazetka
pełna pięknych życzeń,
która zdobi wejście do
szkoły.

MUZEUM MINIATUR
Świat przepięknych
budowli starej Warszawy,
które można zobaczyć w
postaci miniatur. Niestety
nie wszystkie przetrwały
do dziś, bo nasze miasto
zostało zniszczone w
czasie II wojny światowej,
a z tych pięknych,
okazałych budowli, po
wojnie, zostały tylko
ruiny. Tym bardziej jest
to magiczne miejsce.
Można zobaczyć, jak
kiedyś wyglądała
Warszawa i jak
okazale się prezentowała.

2 grudnia 2018 odbyło się
spotkanie z Janiną
Zgrzembską – córką Ireny
Sendlerowej.

Został założony pod
koniec XVIII. Do dzisiaj
jest miejscem pochówku
znanych i zasłużonych
Polaków. Szacuje się, że
spoczywa tam milion
osób. Tak pisał o nich
Jerzy Waldorff, założyciel
i wieloletni
przewodniczący
Społecznego Komitetu
Opieki nad Starymi
Powązkami: "Cmentarz
Starych Powązek, jeden z
najpiękniejszych i
szczególnie cennych w
Europie, jest panteonem
dwustu lat trudnej sławy i
chwały Warszawy. Jego
wyjątkowe znaczenie
polega na tym, że stanowi
wszechstronnie bogate
muzeum dziejów miasta,
którego już nie ma"

Źródła:
http://podroze.se.pl/wasze-wyprawy/
http://cdn4.podroze.smcloud.net/t/gallery/t/
562/65376/65376_455481.jpg
https://dzieje.pl/aktualnosci/cmentarzpowazkowski-najstarsza-warszawskanekropolia

Sz. Dzierzyk, H. Śmiejan, E. Strączyński

POWĄZKI
Powązki to najsłynniejszy
cmentarz Warszawy.
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KĄCIK MŁODEGO
TWÓRCY
W tym numerze
prezentujemy wiersze o
tematyce patriotycznej
oraz fragment
opowiadania, którego
akcja toczy się podczas
Powstania
Warszawskiego. Autorami
są uczniowie naszej
szkoły.

SIERPNIOWE DZIECI
Dlaczego musieliśmy się
bać?
Przecież chcieliśmy uczyć
się, bawić i śmiać
Dlaczego tak musiało
być?
Przecież pragnęliśmy
marzyć, śpiewać i śnić
Zamiast ołówka – karabin
Zamiast biegać – uciekać
Zamiast uśmiechu – twarz
zalana łzami
Dobrze, że Cię nie było
tam z nami

Dzisiaj piszę to w
bezpiecznym domu
Nie wolno odbierać
szczęścia nikomu
Nie mogą zakazać nam
miłości
Wolności, prawa,
sprawiedliwości
Zuzanna Siekaczyńska

MOJA OJCZYZNA
W mojej Ojczyźnie wiosna
jabłonią rozkwita,
Lato słoneczne błękitem
chabrów wita,
Jesienią szumią łany
złocistego zboża
Przepasane wstęgą Wisły
od gór aż do morza...
Bogata Jej historia, wiele
krwi wylano
Za moją i Waszą wolność,
za ziemię kochaną.
Dziś czy w słońcu
skąpana, czy od śniegu
biała,
Wolna i niepodległa nasza
Polska wspaniała.
Oliwia Maciak

WIERSZ DLA POLSKI
Polsko, Ojczyzno moja,
to właśnie dla Ciebie
piszę te słowa.
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W podzięce za Twe trudy,
męki, za to,
że przetrwałaś te
wszystkie udręki.
Oraz dla ludzi, co walczyli,
choć na granicy śmierci
byli.
Do walki Ci wszyscy
stanęli,
aż wreszcie dzięki temu
wszystkiemu,
wolność służy każdemu.
Polsko, nasz narodzie,
wytrwaliśmy,
bo to właśnie o Ciebie się
troszczyliśmy.
Było wiele w naszej
historii powstań, wojen.
A to wszystko dla Twych
łąk, lasów, wiosen.
Lecz dość tego smutnego
gadania,
bo to czas radowania.
Cieszyć się powinniśmy,
bo niepodległość
odzyskaliśmy.
A co z tego wiersza
wynika?
Sznurek do motka i
smutek znika.
Lecz jeśli z odpowiedzią
się nie zgadzasz,
Sam sobie na pytanie
odpowiadasz.
Amadeusz Wiśniewski

HISTORIA SIÓSTR
część I
12 sierpnia 1944
(Sylwia)
Rozalia, wychodząc z
kuchni, usłyszała
podejrzaną rozmowę.
Mama rozmawiała przez
telefon z babcią o tym, że
14 sierpnia ktoś ma
wyjechać do niej na wieś,
do Lipnicy. W Warszawie
było niebezpiecznie,
trwało powstanie. Nie
wiedziałyśmy jednak, kto
ma wyjechać. Wieczorem
mama zawoła nas do
salonu na ważną
rozmowę. Gdy
przyszłyśmy, kazała nam
usiąść i z poważną miną
oznajmiła: „Kochane
dziewczynki, martwimy
się o was i dlatego
wspólnie z tatą
ustaliliśmy, że musicie
wyjechać z miasta. Babcia
bardzo chętnie przyjmie
was w gościnę”.
Myślałyśmy, że zaraz się
rozpłaczemy. Nie
chciałyśmy wyjechać z
Warszawy. W tym
momencie mama wzięła
nas w ramiona.
Powiedziała, że to dla
naszego dobra, bo nie
chcą narażać nas na

niebezpieczeństwo. Przez
całą noc płakałyśmy.
13 sierpnia 1944
(Rozalka)
Gdy wstałyśmy,
rozpoczęły się
gorączkowe
przygotowania do
wyjazdu. Mama biegała w
tę i z powrotem, szukała
transportu i obliczała
koszty. Nawet nas nie
zauważyła. Wróciłyśmy
do swojego pokoju i
rozmawiałyśmy o
podróży. Trudno nam
było rozstać się z naszymi
przyjaciółmi i rodzicami.
Zwłaszcza z naszym
domem. To tu się
urodziłyśmy, tu
przeżyłyśmy wszystkie
nasze najlepsze chwile.
14 sierpnia 1944
(Sylwia)
Nadszedł dzień
wyjazdu. O godzinie 7:30
stanęłyśmy na peronie.
Mama miała łzy w oczach
i my również. Przyjechał
pociąg, a my, po długich
pożegnaniach, w końcu
do niego wsiadłyśmy.
Jeszcze przez chwilę
machałyśmy mamie, aż
do chwili, gdy zniknęła z
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naszego pola widzenia.
Pociągiem jechałyśmy
bardzo długo. Nagle
usłyszałyśmy dziwny
dźwięk. Boom, boom!
Nastąpił wybuch. Jakimś
cudem nasz wagon ocalał.
Dalszą drogę musiałyśmy
jednak pokonać pieszo.
Marzyłyśmy, by się choć
trochę przespać.
15 sierpnia 1944
(Rozalka)
Zaczęłyśmy wędrówkę
bardzo wcześnie. Nie
wiedziałyśmy, która jest
godzina, bo nie miałyśmy
zegarka. Byłyśmy lekko
przestraszone, ja prawie
spanikowałam, ale nie
okazywałam tego. Na
szczęście miałyśmy
kompas, bo bez niego
zupełnie nie
wiedziałybyśmy, w którą
stronę mamy iść. W
końcu doszłyśmy do
Lipnicy. Nie mogłyśmy się
rzucać w oczy. Bałyśmy
się, że ktoś nas zapyta, co
tu robimy. Nie
wiedziałybyśmy, co
odpowiedzieć. Na
szczęście bezpiecznie i
bez pytań dotarłyśmy do
celu, do domu babci.
Ciąg dalszy nastąpi…
Stefania Głogowska, Karolina
Karczewska

