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Te  daty trzeba znać!

 966-Chrzest Polski 1025-koronacja Bolesława Chrobrego  1138-Początek rozbicia dzielnicowego 

1226-Sprowadzenie Krzyżaków do Polski  1364-ufundowanie Akademii Krakowskiej 

1410-Bitwa pod Grunwaldem  1525-Hołd pruski  1569-Unia lubelska  1655-1660-Potop szwedzki 

1673-Bitwa pod Chocimiem  1683-Bitwa pod Wiedniem  1772-1793-1795-Rozbiory Polski 

 1791-Konstytucja 3 maja  1830-Powstanie listopadowe 1914-1918- I wojna światowa 

1920- Bitwa warszawska 1939-1945- II wojna światowa   1944-Powstanie warszawskie 

1989-Obrady okrągłego stołu 
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HISTORYCY MAJĄ GŁOS!

Wywiad z Panem Tomaszem Tatarem

1. Jaki temat z historii lubi Pan najbardziej?

     W historii najbardziej fascynuje mnie możliwość
filozoficznego spojrzenia na ludzkie wybory i dzieła w
przeszłości.  Filozofia  historii  pozwala  odpowiednio
ocenić  ludzkie  działania  na  przestrzeni  wieków,
właściwie  je  zinterpretować  i  wyciągnąć  wnioski  na
przyszłość.   W  tym  właśnie  sensie  historia  jest
nauczycielką życia.  Dlatego interesuje mnie całość, a
nie konkretne wydarzenie, będące w istocie trybikiem
w skomplikowanym systemie przyczyn i skutków.

2. Dlaczego zdecydował się Pan zostać historykiem?

    Zawsze  interesowały  mnie  nauki  humanistyczne.  Dają  one  większą  swobodę  w
interpretacji zjawisk kulturowych i społecznych, niż na przykład nauki przyrodnicze, które
z racji metodologicznych stronią od nadmiernej refleksji filozoficznej. Historyk dokonuje
krytycznych  badan  różnorakich  historycznych  źródeł  i  na  tej  podstawie  rekonstruuje
przeszłe  wydarzenia.  Wynikiem jego  pracy  jest  konkretny  opis  tych  wydarzeń  poprzez
umieszczenie ich w przestrzeni (na mapie) i czasie (datacja) oraz ich ocena pozwalająca
wzbudzić odpowiednie refleksje wśród czytelników. W moim przypadku historia jest jedną
z dróg dojścia do prawdy o świecie, w którym żyję.

3. Jak planuje Pan uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości?

     Każdy nauczyciel mając pewien wkład w wykształcenie przyszłych pokoleń Polek i
Polaków  tak  naprawdę  całe  zawodowe  życie  przeżywa  wielkie  wydarzenia  narodowe,
a inicjując w swych wychowankach godne zachowania etyczne i obywatelskie ukazuje im
właściwe drogi  i napomina, chcąc ustrzec od błędów. Zbliżająca się rocznica Odzyskania
przez  Polskę  Niepodległości  jest  jedną  z  okazji  wzbudzenia  pogłębionej  refleksji
historyczno – filozoficznej nad sensem wolności, która ostatecznie zawsze jest w rękach
zarówno konkretnych ludzi, jak i całych narodów.

4. Czy nauka historii sprawia Panu radość? Co jest przyjemne, a co sprawia trudność?

     Przez przeważającą część swojego zawodowego życia  pracowałem z młodzieżą na
zajęciach z historii i wiedzy  o społeczeństwie.  Jestem więc do tego przyzwyczajony. Być
może dlatego na historię patrzę z pewnym sentymentem. Jednakże przygotowany jestem do
prowadzenia zajęć również z kilku innych przedmiotów, dlatego jak zachodzi taka potrzeba
mogę z tego skorzystać.  Nie zmienia to jednak faktu,  że historia jest  mi  bardzo bliska.
Trudności pojawiają się doraźnie, jak w każdym zawodzie – pewna rutyna, czy konieczność
skutecznemu sprostaniu nowym wyzwaniom edukacyjnym.



5. Kim chciał Pan zostać w dzieciństwie?

     Nie miałem jednego określonego celu. W różnych okresach dzieciństwa myślałem o
różnych rozwiązaniach, ale zawsze miały one pewne podłoże bajkowe, były związane z
marzeniami.  Na  pewno  zawsze  byłem  zadumany,  lubiłem  myśleć  o  otaczającym  mnie
świecie przyrody, oglądać krajobrazy, czy odwzorowywać różne aspekty znanego mi świata
na rysunkach, schematach  i mapach.

6. Jaka data z historii naszego kraju jest według Pana najważniejsza. 

Tak jak mówiłem wcześniej, historię staram się pojmować jako całość, w której są różne
okresy  zwycięstw  i  porażek  człowieczeństwa.  Skupianie  się  na  poszczególnych
wydarzeniach,  bez  ich  widzenia   w  szerszym  kontekście  jest  nieuzasadnione,  utrudnia
bowiem dialog,  powoduje  napięcia,  niezgodę i  walkę  pomiędzy ludźmi.  Historia  Polski
musi być wkomponowana w historię powszechną, wtedy łatwiej dostrzegamy różnorodność
świata i możemy skuteczniej dzielić się swymi narodowymi osiągnięciami                 z
innymi  ludźmi  w  pokoju.  Dyskusja  o  wydarzeniach  historycznych  jest  budująca  tylko
wtedy,  gdy  szanujemy  naszą  i  innych  wrażliwość,  wiedzę  oraz  widzenie  świata.  Jak
wspominałem praca historyka zawsze niesie z sobą pewną wolność interpretacyjną i dlatego
co  pewien  czas  zmienia  się  nasze  widzenie  historii  świata.  Krótko  mówiąc  badając
poszczególne  aspekty  historii  docieramy do  nieznanych  wcześniej  źródeł  i  dzięki  temu
reinterpretujemy  historię.  Najgorszym  rozwiązaniem  jest  ideologizacja  historii,  czyli
narzucanie wszystkim własnego rozumienia historii, przy jednoczesnym zamknięciu się na
innych.

7. Jakim bohaterem historycznym mógłby Pan być? Kogo Pan podziwia?

Nie ma bohaterów idealnych,  tacy istnieją  tylko w bajkach.  Podobnie  jest  z  postaciami
historycznymi. Każda z nich miała dobre i złe strony. Dlatego na tę samą postać historyczną
można patrzeć różnorako. Zaszłości  historyczne powodują, że konkretna postać może być
z jednej strony widziana jako bohater, a z drugiej jako zbrodniarz. Jeśli przy ocenie postaci
historycznych promujemy postawę zamkniętą i nie umiemy wzajemnie się słuchać to nie ma
rozmowy, debaty, tylko jest kłótnia. A w historii kłótnia jest najmniej potrzebna. Cieszę się
więc,  że posunięcia i  decyzje konkretnych polskich królów,  polityków czy przywódców
wojskowych  przysłużyły się wielkości naszej Ojczyzny, ale pamiętam jednocześnie, że w
innych  dziedzinach  życia  prezentowali  oni  postawę,  delikatnie  mówiąc,  niegodną
naśladowania.



SONDAŻ
W poniedziałek  –  5.  listopada  nasi  redaktorzy  ruszyli  na
myślenicki  Rynek,  aby  przechodniom  zadać  kilka  pytań
dotyczących historii naszego kraju. Niżej prezentujemy Wam
analizę otrzymanych odpowiedzi. 

Którą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzimy w
trym roku? 

87 poprawnych odpowiedzi
9 błędnych odpowiedzi

poprawna odpowiedź: setną

Podaj dokładną datę (dzień, miesiąc i rok) odzyskania przez Polskę
niepodległości.

77 poprawnych odpowiedzi
19 błędnych odpowiedzi

poprawna odpowiedź: 11.listopada 1918r.

Po ilu latach Polska wróciła na mapę świata 11.listopada 1918roku?

53 poprawnych odpowiedzi
43 błędnych odpowiedzi

poprawna odpowiedź: po 123 latach
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Działo się! - odblaskowy
październik

Nasi nauczyciele w tym roku podjęli działania, aby szkoła uzyskała certyfikat
„Odblaskowa szkoła”. Zadanie wcale nie jest takie łatwe, ponieważ zakłada
szereg  działań  i  akcji,  które  musi  spełnić  szkoła.  Szczegółowe  działania
zostaną zapewne opisane, kiedy już uda się uzyskać wspomniany certyfikat.
My  dziś  opisujemy  wydarzenia,  które  były  według  nas  najbardziej
spektakularne. 

Rekord RKO

16.10 odbyło się bicie rekordu w resuscytacji. Polegało to na
reanimowaniu fantomów. Wszystkie zapisane dzieci były podzielone
na 2 grupy.  W biciu rekordu chodziło o to, żeby jak największa ilość

osób w całej Polsce reanimowała fantomy. Nasza szkoła bierze w tym
udział 5 rok, a cała akcja trwa 6 lat. Wszystkich uczniów naszej szkoły

było bardzo dużo z czego organizatorzy mogą się bardzo cieszyć.
Czekamy na informację, czy udało się pobić dotychczasowy rekord.

Odblaskowa dyskoteka
18.10.2018r. Odbyła się odblaskowa dyskoteka. Przy tanecznych rytm,ach

bawiliśmy się od 17 do 19:30. Biletem wstępu na dyskotekę było posiadanie
odblaskowego elementu – niektórzy poszli o krok dalej i przygotowali całe
odblaskowe stroje. Na zakończenie imprezy wyszyliśmy przed szkołę, aby

upamiętnić to wydarzenie na wspólnej odblaskowej fotce. 

Odblaskowy żywy łańcuch – rekord Polski

25.10.2018r. nasza szkoła (i nie tylko) biła rekord w robieniu odblaskowego
łańcucha. Do pobicia było 1380 osób, a my mieliśmy 1582 osoby. O godzinie
ok. 11.45 uczniowie wyszli ze szkoły i szli w kierunku rynku. Od rynku, aż do

szkoły szedł łańcuch. Oprócz naszej szkoły ( budynku A i B) wzięli udział
licealiści i przedszkolaki. Trwało to ponad godzinę, na koniec wróciliśmy do
szkoły ustawiliśmy się przed nią, a z drona zrobiono nam zdjęcie. Czekamy

na informację zwrotną, czy udało się nam pobić rekord i wszystkie
wymagania zostały spełnione. 



GRY BEZ PRĄDU I BEZ EKRANU

T A N G R A M

Magiczne, konturowe obrazki. Jest ich około dwóch tysięcy, ale powstają wciąż nowe. 
Każdy może ułożyć swój własny obrazek. 
Tylko siedem tanów, czyli elementów powstałych po przecięciu kwadratu. 

 5 trójkątów, 1 kwadrat i 1 równoległobok

Układanka pochodzi ze starożytnych Chin. Można z niej korzystać na zasadzie rywalizacji,
można też dla relaksu samemu układać obrazki (w podróży, w deszczowe popołudnia).  
Uwaga, TANGRAM potrafi szybko wciągnąć i jest zabójczy dla nudy. 

Przykładowe 
obrazki TANGRAMU 

26 września 2018 w szkolnej świetlicy odbyły się 
OTWARTE ZAWODY W UKŁADANIU TANGRAMU O PUCHAR BLUMKI 

W zawodach wzięło udział dziewiętnaście dzieci z klas I – IV oraz jedyna 
przedstawicielka dorosłych - siostra Ewa Cieśla.

Złoty Puchar Blumki zdobyła Julcia Bierówka z klasy II A. Srebrny i brązowy 
puchar zdobyli bracia Jackowie. Maksiu z klasy I D był o odrobinę lepszy od brata 
Karolka z klasy II A.
 



CIEKAWOSTKI O POLSCE

1. W Polsce jest 908 miast

2. Polskę zamieszkuje ponad 385000000 osób

3. Narodowym sportem polski jest piłka nożna

4. 17 Polaków zostało laureatami nagrody Nobla

5. Symbolem narodowym polski jest orzeł bielik

6. Tradycją potrawą polski jest bigos

7. Radom jest większy niż Paryż

8.  Dzień  Polaka  jest  narodowym  świętem

Argentyny

9. Pustynia Błędowska jest jedyną naturalną pustynią w Europie

10. Polski alfabet liczy 32 liter, a angielski 26 liter

11. Jednorożec-wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim

12. Najdłuższą rzeką jest Wisła

13. Najwyższym szczytem są Rysy

14. Nazwa "Polska" pochodzi od plemienia "Polanie

15. Góry Świętokrzyskie są najstarszym górami w Europie

16. Polska kupuje piasek, oraz żwir w Republice Południowej Afryki

17.  Do  budowy  Pałacu  Kultury  i  Nauki  w  Warszawie  użyto  około  35

milionów cegieł

18. Miasto Tarnów to polski biegun ciepła

19. W 2004 roku na Śnieżce wiatr wiał z prędkością 300km/H 

Oliwia Góralik, klasa 5f

Tak dawniej mówiono – archaizmy przygotowała
Amelia Grandys, klasa 5f

Ganić - karcić oskarżać 
Hak - dziób pazur 
niebezpieczeństwo 
Ilkoż - ile jak wielce 

Na ręby - na odwrót
Pach - zapach 
Radnej - raczej 
Sag - strój żołnierski 
Ubaczyć - spostrzec 

Aboim - albowiem 
Boczliwy - roztropny 
Daci - dać 
Ekspens - wydatek 
Fała - chwała cześć 

Jacień - luty 
Kam - gdzie dokąd
Lach - Polak 
Łajać - narzekać skarżyć się
Male – trochę



KĄCIK HISTORYCZNY - NIEPODLEGŁA POLSKA
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, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj.

Czy wiesz że...

 Były 3 rozbiory. W pierwszym uczestniczyli: Prusy , Rosja, Austria. W drugim uczestniczyły: Prusy i Rosja, a w trzecim: Prusy , 

Rosja, Austria.

Tak naprawdę niepodległość Polski Rada Regencyjna ogłosiła nie 11, a 7 listopada 1918 roku.

 Świętowanie 11 listopada wybrano w II Rzeczypospolitej. 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna 

przekazała władzę zwierzchnią brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu.

 11 listopada 1918 zakończyła się I wojna światowa. Państwa Ententy i Cesarstwa Niemieckiego podpisały 

rozejm w wagonie stojącym w lesie pod Compiègne we Francji.

 Tego samego dnia rozpadła się Monarchia Austro-Węgierska.

  Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rok 2018 ustanowiono Rokiem Jubileuszu 

100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przygotowane zostaną specjalne, huczne obchody.

 Najstarsza obecnie żyjąca Polka, Tekla Juniewicz urodziła się 10 czerwca 1906 roku, czyli jeszcze w 

zaborze Austro-Węgierskim. Przyszła na świat w Krupsku (dzisiejsza Ukraina). W czasie ogłoszenia 

niepodległości miała 10 lat. Ogólnie w Polsce żyje jeszcze kilka tysięcy stulatków.

 Dopiero w dwa lata po historycznych wydarzeniach w pełni uhonorowano odzyskanie przez Polskę 

niepodległości. 14 listopada 1920 roku Józefowi Piłsudskiemu wręczono buławę marszałkowską.

 Przez lata Święto Niepodległości było jedynie wojskowe. Dopiero w 1937 ustanowiono 11 listopada 

świętem narodowym, upamiętnieniem odzyskania suwerenności, zakończenia I wojny światowej i 

uhonorowaniem postaci Józefa Piłsudskiego (który zmarł w 1935 roku).

 Żołnierze polskiego podziemia, ale też zwyczajni polscy obywatele mimo represji starali się świętować 11 

listopada podczas II wojny światowej. M.in. przystrajali pomniki i pisali na murach (np. „Jeszcze Polska 

nie zginęła”).

 Przez pewien czas nie obchodziliśmy święta niepodległości. Od 1945 roku było Narodowe Święto 

Odrodzenia Polski w rocznicę Manifestu PKWN (22 lipca), a obchody 11 listopada zniesiono.

 Nie świętowało się 11 listopada w PRL, a wyjątkiem były czasy Solidarności (1980-81). Wtedy świadomość

patriotyczna odrodziła się w całej Polsce.

 Oficjalnie przywrócono pamięć o tym dniu ustawą z 1989 roku. Odtąd 11 listopada obchodzimy dzień pod 

nazwą Narodowe Święto Niepodległości.

Maja Piesakowska, klasa 5f

https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozejm_w_Compi%C3%A8gne_(1918)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozejm_w_Compi%C3%A8gne_(1918)


Życzenia dla Polski
Uczniowie z klas 5d i 6e podczas lekcji języka polskiego pracowali nad życzeniami

dla Polski z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Zapraszamy do lektury
wybranych prac.

Droga Polsko! W stulecie  odzyskania  przez Ciebie  niepodległości  życzę Ci,  abyś zawsze była wolna i
szczęśliwa, aby nie było wojen. Chciałbym Ci pogratulować tej rocznicy. W twojej historii było mnóstwo
powstań  i  upadków,  abym dzisiaj  mógł  się  uczyć  na  historii  o  bohaterach  narodowych.  W 1918  roku
odzyskałaś niepodległość po pierwszej wojnie światowej. Następnie była druga wojna światowa, później
przyszedł  komunizm. Odsiecz nadeszła w 1989 roku w postaci  organizacji  ,,Solidarność”.  Wtedy zaczął
znikać komunizm i powstał polski niezależny rząd. Zmieniałaś się   i dlatego mogłaś zostać przyjęta do Unii
Europejskiej. Przez te lata rozbudowało się wiele miast. Jest  to szczególnie widoczne w Warszawie, która
stała się  jedną z ważniejszych stolic Europy. Ponadto w 2016  roku Wrocław pełnił funkcje Europejskiej
Stolicy Kultury. Dzięki temu wielu ludzi, podobnie jak w 2000 roku, gdy był nią Kraków, poznało Twoje
piękno. Tak jak zmieniałaś się przez te sto lat, tak pewno będziesz zmieniać się nadal. Życzę Ci,abyś zawsze
pozostała  wolnym krajem,  bo tylko wtedy Twoi  mieszkańcy będą szczęśliwi.  Tylko wtedy możemy się
spokojnie uczyć, a nasi rodzice pracować. Wszystko to dzięki Twoim  obrońcom. Dlatego życzę Ci również
wielu patriotów, którzy będą o Ciebie dbać i w razie potrzeby walczyć za Ciebie.  

Paweł Nykiel

Kochana  Polsko,  z  okazji  setnej  rocznicy  odzyskania  przez  Ciebie  niepodległości,  chciałam Ci  złożyć
najlepsze życzenia.  Przede wszystkim gratuluję Ci wytrzymałości i tego, że nie dopuściłaś Niemców do
zniszczenia siebie. Przepraszam za to, że niektórzy niszczą i niszczyli Twoje mienie. W Twojej historii były
ciężkie chwile, raz nawet zniknęłaś z mapy świata na 123 lata, ale Ty na szczęście nie pozwoliłaś na to i w
roku 1918 wróciłaś do nas i stałaś się sobą. Niestety, jak wspominałam już w roku 1939 zaczęła się II Wojna
Światowa. Wojna w 1945 roku zakończyła się, ale Ty dalej byłaś w niewoli. Gdyby nie Twój przyjaciel, Lech
Wałęsa to nie powstałaby Solidarność, która w roku 1989 zniszczyła komunizm i uwolniła Cię z jego sieci.
Twoja wolność trwa do dziś i jak już obiecałam, nie pozwolimy, aby ktoś Cię nam zabrał. Twoje godło,
hymn  i  flaga  są  dla  mnie  dumą,  kiedy  Ty  reprezentujesz  razem z  innymi  nasze  umiejętności  podczas
wydarzeń  sportowych.  Wszyscy  są  wtedy  dumni,  że  są  Polakami.  Teraz  jesteś  nowoczesna,  ciągle  się
rozwijasz i zaskakujesz wszystkich swoim ogromem. Nie jesteś już małą, biedną Polską. Życzę Ci, aby tak
było dalej.

Emilia Jąkała

Kochana Polsko!  Z okazji  odzyskania przez Ciebie niepodległości  chciałam życzyć Ci wszystkiego,  co
najlepsze!  Zacznę od tego że jesteś dla mnie najważniejsza, dużo przeżyłaś ale i tak nigdy się nie poddałaś.
Przetrwałaś nawet drugą wojnę światową! Walczyłaś razem z Twoimi Patriotami, abym teraz ja jak i moi
rówieśnicy byli wolni i mieli swoje prawa! Było Ci ciężko kiedy Rosjanie prawie Tobą zawładnęli! Dzięki
Tobie od 1989 roku każdy Twój obywatel jest wolnym człowiekiem. Od 1918 roku powstało dużo reform.
Przez cały czas wymyślane są coraz to nowsze rzeczy, budują muzea, ale jedna rzecz przez całe te lata nie
podległa żadnej zmianie! Tą rzeczą jest to, że każdy Polak Cię kocha i kiedy wyjeżdżamy do innych państw,
to jakie widoki i jakie cuda tam by nie były, to zawsze jak wracamy do Ciebie jesteśmy na nowo szczęśliwi i
na nowo odkrywamy Twój piękny świat.  Historii którą przeżyłaś nikt nie zapomni! Z tej okazji chcę Ci
powie wiedzieć to, że życzę Tobie abyś nigdy nie przeżywała tego wszystkiego po raz drugi. Żeby Twoje
dzieci-  my  Polacy  zawsze  pamiętali  o  swoich  korzeniach  i  gdyby  nadeszła  taka  potrzeba  znowu
przelalibyśmy za Ciebie krew, polską krew. Po prostu cieszę się że jesteś i życzę aby tak było zawsze...

Twoja wierna rodaczka
Joanna Szlachetka



Kochana Polsko! Z okazji 100-lecia odzyskania przez
Ciebie  niepodległości  składam  Ci  najserdeczniejsze
życzenia. Polsko! Od roku 1918  minęło już 100 lat.
Ciężko mi w to uwierzyć, że przetrwałaś takie trudne
momenty.  Dzięki  Tobie  i  patriotom  mogę  teraz
rozmawiać, pisać i śpiewać po polsku bez strachu, że
ktoś mnie za to ukarze. Mogę też uczyć się religii  i
spędzać  czas  z  przyjaciółmi.  Życzę  Ci  żebyś  jak
najdłużej  była  na  mapie  świata  i  nigdy  się  nie
poddawała, żeby wszyscy  Cię podziwiali i uważali za
piękny kraj. Dziękuję, że jesteś ! 

Emilia Kruszec

Kochana Polsko! Wszystkiego najlepszego z okaz100 rocznicy odzyskania niepodległości! Życzę Ci dużo
szczęścia, szacunku i dobroci. Dziękuję Ci za to, że gdy zniknęłaś podczas  trzech zaborów na 123 lata
potrafiłaś wstać z kolan. Wiem, że cierpiałaś i bardzo, bardzo Ci współczuję. Na historii dużo uczyliśmy się
o Tobie, o zaborach o komunistach i o tym, że rodacy nie mogli się uczyć religii i musieli chować się w
salkach obok kościoła, aby pogłębiać wiedzę o niej. Od 1989 roku dużo się zmieniło. Ciągle się wzbogacasz,
powstają nowe autostrady, budynki i fabryki. Mimo, że jest dużo nowych rzeczy to ojczyzna i miłość jest ta
sama. Z okazji Twojego święta życzę Ci, abyś zawsze była, bo jak Ty jesteś, to jesteśmy MY.

Kasia Górnik

Kochana Polsko!  Tak się cieszę, że jesteś już 100 lat niepodległa. W swojej historii miałaś dobre oraz złe
czasy. Zniknęłaś z mapy świata na 123 lata, ale nigdy się nie poddawałaś. Starałaś się być niezależna i dzisiaj
już tak jest. Zginęło za Ciebie, za Ojcowiznę tak wielu niewinnych ludzi. Dobrowolnie oddali życie, byś Ty
mogła być wolnym krajem dla innych. Każdy prawdziwy patriota będzie Ci pomocną dłonią w trudnych
czasach, lecz także w Twoich latach chwały. Tak się raduję, że za niedługo będziemy, śpiewać Tobie, zamiast
„100  lat”  aż  „200  lat”.  Dziękuję,  że  ja,  moi  przyjaciele  oraz  inni  ludzie  są  wolni.  Jestem  dozgonnie
wdzięczny, że żyję w tym oto mym ukochanym kraju. Zawsze pamiętaj o tym, że gdy nadejdą trudniejsze
czasy, będę Cię bronić do ostatniej kropli krwi. Nie tylko ja, lecz wszyscy Twoi prawi obywatele będą z Tobą
od początku do końca swoich dni.

Roch Czernecki

Droga Polsko!  Z okazji Twojego święta, które odbywa się 11 listopada, życzę Ci, aby nigdy więcej nie
toczyła się na Twoim terenie żadna wojna, abyś nie straciła niepodległości oraz aby nikt nigdy nie wymazał
Cię z map, abyś była tak mocna jak do tej pory, abyś miała nadal tylu patriotów którzy będą cie bronić. 100
lat to bardzo długo, i życzę ci żebyś w tej wolności żyła kolejne 100, 200, 300... Aby uśmiech nigdy cię nie
opuszczał, abyś miała samych przyjaciół i kochających ludzi wokół siebie. Aby każdy człowiek cię kochał i
szanował i najważniejsze żebyś cały czas była dumna i odważna. Cieszę się, że jesteś wolna i niezależna

Mateusz Górka



Polskie buntowniczki

1918 rok to nie tylko odzyskanie przez Polskę niepodległości. W tym roku kobiety uzyskały
prawa wyborcze. Od tego momentu mogły na równi z mężczyznami decydować o losie
swojego narodu. Wiele kobiet na przestrzeni lat udowadniało swoją niezwykła siłę, wolę
walki, mądrość i to, że można je nazwać bohaterkami. Uczniowie klas 5 d i 6e podczas
lekcji  języka  polskiego  stworzyli  portrety  kobiet  –  Polek,  które  można  nazwać
buntowniczkami. Poznajcie ich historię.

Olga Jackowska – piosenkarka

Bardzo dzielną buntowniczką była Olga Jackowska, która urodziła się w 8 czerwca 1951 r. Prawie
od urodzenia wychowywała się w domu dziecka, gdzie zdarzały jej się przykre sytuacje. Gdy miała
ponad 11 lat  przeprowadziła  się  do swojego wujka.  Uwielbiała  muzykę i  dzięki  temu stała  się
sławna.Na początku dołączyła do zespołu o nazwie "Maanam" i tam została wokalistką. Ludzie
nazywali ją Kora. Z czasem stawała się coraz to bardziej popularną gwiazdą rock'a. Aż pewnego
dnia, okazało się, że Kora ma raka. Wraz ze swoimi fanami udało jej się osiągnąć to, aby leki na tę
chorobę były bezpłatne, gdyż inaczej Olga musiałaby wydawać na nie fortunę. Nigdy nie ugięła się
przed chorobą, mimo że już trzy razy była bliska śmierci. Niestety za czwartym razem nie miała
tyle szczęścia. W życiu osiągnęła bardzo wiele. Do końca pozostała wierna swoim ideałom. Zmarła
28 lipca 2018 r.

„Tylko dlatego, że jesteś nikim, możesz pogadać z drugim człowiekiem.”

Roch Czernecki, 

Barbara Grocholska  - sportowiec

Wcale nie tak dawno temu, żyła młoda dziewczyna o imieniu Basia. Dzieciństwo, jak i młodość
spędziła w Warszawie, i tam w wieku 17 lat dumnie brała udział w powstaniu warszawskim jako
sanitariuszka.  Posługiwała  się  pseudonimem,,  Kuczerwa".  Gdy  miała  18  lat  wyjechała  do
Zakopanego  ze  względu  na  zdrowie.  Tam  właśnie  odkryła  swoją  pasję,  czyli  narciarstwo.  W
międzyczasie  pracowała jako kelnerka w restauracji.  Niestety,  uprawianie sportu nie  poszło tak
łatwo, bo utrudniała jej to astma i liczne kontuzje, ale nawet to nie powstrzymało jej w spełniniu
swoich marzeń. Dzięki woli walki była wielokrotną mistrzynią Polski w biegu zjazdowym, slalomie
giganicie, slalomie specjalnym i wielu innych dyscyplinach. Zakończyła swoją karierę w 1968 r.
Ale nie zrezygnowała z nart,  bo uczyła dzieciaki tej umiejętności. Uczyła również moją mamę,
która teraz uczy mnie. Pani Basia jest bardzo miłą kobietą i uczy, że nic nie powstrzymuje przed
spełnianiem pasji.  Rok urodzenia:24 sierpnia 1927 w Falentach 

Anna Podczerwińska



Wanda Rutkiewicz - alpinistka i himalaistka

W Płungianach urodziła się pewna dziewczynka o imieniu Wanda. Miała ona troje rodzeństwa: Jerzego,
Michała i Janinę. Kiedy zakończyła się druga wojna światowa, wyjechała wraz z rodzicami i bratem
Jerzym do Łańcuta. Przyjechała tam, jako repatriantka, a następnie pojechała do Wrocławia, aby zdać
tam maturę w II Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. Jeszcze w czasach licealnych zapowiadała
się na świetną siatkarkę, grała w lidze oraz kandydowała do gry w reprezentacji Polski. Jednak coś się
zmieniło i Wanda, jako trzecia kobieta na świecie także, jako pierwszy Polak, stanęła na szczycie Mount
Everest. Ale to nie było jej jedyne osiągnięcie, bo jako pierwsza kobieta i pierwszy Polak podbiła szczyt
tym razem K2. Kiedy chciała wejść na K2, nie była sama, lecz drużyna zostawiła ją ze względu na
warunki pogodowe. 

-„Czasami myślę,  że wspinam się,  dlatego aby przekonać się, jak droga jest mi nasza szara
codzienność. Wracając poznaję, jak smakuje kubek gorącej herbaty po dniach pragnienia, sen po wielu
nieprzespanych  nocach,  spotkanie  z  przyjaciółmi  po  długiej  samotności,  cisza  po  przeraźliwej
wichurze” - powiedziała. Niestety, zginęła, chcąc podbić następny szczyt, lecz ciała jej nie widział nikt.
Urodzona 4 lutego 1943 roku, zmarła 13 maja 1992 roku w Himalajach. 

Joanna Szlachetka

Karolina Lanckorońska - historyk Sztuki, porucznik

Pochodziła  z  rodu  arystokratycznego,  była  córką  Karola  Lanckorońskiego.  Miała  też  przyrodniego
brata.  Studiowała  w  Wiedniu  historię  sztuki.  Była  kierowniczką  Katedry  Sztuki  na  Wydziale
Humanistycznym. Wyjeżdżała na spotkania naukowe do różnych krajów. Podczas II Wojny Światowej
uratowała ponad 2000 osób. Była porucznikiem i prowadziła Pomocniczą Służbę Kobiet podczas walk.
Pewnego dnia dowiedziała się o masowych mordach ludzi inteligentnych w Stanisławowie. Kiedy tam
pojechała, została złapana przez Gestapo i przesłuchiwana. Niemcy nie mogli zrozumieć, jak ona swoim
zachowaniem wyprowadzała ich z równowagi. Zesłali ją na karę śmierci, ale włoska rodzina królewska
uratowała ją i Karolina została aresztowana. Zabrano ją do obozu Ravensbruck. Mieszkała i uczyła tam
dziewczyny,  które Niemcy wykorzystywali  do eksperymentów naukowych.  Jednak 5 kwietnia 1945
roku doczekała się zwolnienia po prośbie Carla J. Burckharda, od którego otrzymała Czerwony Krzyż.
Po wojnie zamieszkała na stałe we Włoszech w Rzymie. Tam też zmarła. Urodzona 11 sierpnia 1989,
zmarła 25 sierpnia 2002 roku.

...wiedziałam,(...)że  osoby  szlachetne,  wyzute  z  wyobraźni  ZŁA,  mogą  być  bardzo
niebezpieczne. 

Emilia Jąkała



Patriotyzm w poezji i aforyzmach

„Jak tysiące białych pikseli leżących na

czerwonym tle tworzy Orła, tak tysiące patriotów

tworzy Ojczyznę”

„Ojczyzna jest jak dmuchawiec, kiedy się go

zdmuchnie roznoszą się po całym świecie małe

nasionka, ale kiedy spojrzysz na niego z góry,

tworzy całość" 

Asia Szlachetka, klasa 5d

AFORYZMY O OJCZYŹNIE

„Każdy patriota budzi się do walki gdy ojczyzna
wzywa o pomoc”

„W każdej małej ojczyźnie jest cząstka historii,
którą każdy patriota pamięta”

„Gdy ojczyzna potrzebuje obrony każdy patriota
walczy sercem”

„Za ojczyznę nie walczy się siłą lecz miłością bo
tylko ona zna drogę”

„Nikt z nas nie wie co się dalej wydarzy, ale
jedno jest pewne za ojczyznę trzeba walczyć”

Alicja Kois, klasa 5d

„Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie"

Maria Konopnicka

Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie

Sto gwiazd zgaszonych stoi w koronie,

Sto gwiazd zgaszonych nad polem stoi,

Jak stu rycerzy w żelaznej zbroi.

Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie,

Sto serc gorących tęsknotą płonie,

Sto serc gorących w piersi uderza,

Jak duch w żelazne blachy pancerza.

Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie,

Sto wichrów tętni przez puste błonie,

Sto wichrów tętni przez szlak stepowy,

Jak stu rumaków i złote podkowy.

A jak przeminie sto dni, sto nocy,

Staną rycerze w serc żywych mocy,

Wstaną rycerze, dosiędą konie,

Zapalą gwiazdy w złotej koronie. 

Wiersz wybrała: Ola Boryczko, klasa 5f



DUMNI Z NASZYCH – POLACY NA SPORTOWEJ ARENIE

Igrzyska Olimpijskie w Atenach to przede wszystkim wielkie
osiągnięcie Otylii Jędrzejczak. Nasza zawodniczka zdobyła

wówczas 3 medale: 1 złoty i 2 srebrne. 

Reprezentacja Niemiec w piłce
nożnej zawsze była dla nas
jednym z najtrudniejszych
piłkarskich rywali. Passę

przegranych udało nam się
przerwać na meczu Euro2016,
wtedy właśnie wygraliśmy 2:0
po golach Arkadiusza Milika i

Sebastiana Mili. 

Niezapomniany mecz finałowy w piłce ręcznej rozegrany z
Niemcami, zakończył się wynikiem 24:29 – niestety na

niekorzyść Polaków. Mimo to zajęcie II miejsca podczas
MŚ było najlepszym osiągnięciem Polaków w historii.

Wielkoszlemowy Wimbledon z 2012 roku był ogromnym
sukcesem naszej najlepszej tenisistki – Agnieszki

Radwańskiej. Wtedy właśnie pierwszy raz w karierze dotarła
ona do finału turnieju, co było największym polskim

osiągnięciem w tej dyscyplinie od czasów legendarnej
Jadwigi Jędrzejowskiej. 

Bartłomiej Majda, klasa 5a



RUSZ GŁOWĄ!

Asia Szlachetka, klasa 5d

rebus:………………………….

rebus: ……………………………...

Kolorowanka dla najmłodszych (i nie tylko)




