
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma 

prawa do przyszłości.”  

         Józef Piłsudski  

 

 

Tydzień Patriotyzmu w naszej szkole 
 

 

Narodowe Święto Niepodległości to wyjątkowy dzień dla każdego Polaka. Obchodzimy 

je co roku bardzo uroczyście w Szkole Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego, 

a 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości celebrujemy przez cały 2018 rok.  

 

Cała szkolna społeczność już w ubiegłym roku szkolnym przygotowywała się do tego tak 

ważnego wydarzenia poprzez organizację Tygodnia Patriotyzmu, który odbył się w dniach  

23 – 27 kwietnia 2018 roku. Jego celem było budowanie poczucia tożsamości narodowej  

w oparciu o dziedzictwo kulturowe przekazane nam przez poprzednie pokolenia.  

 

W związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości 

planujemy po raz drugi zaprosić całą społeczność Szkoły Podstawowej nr 84 do wspólnego 

świętowania w ramach Tygodnia Patriotyzmu. W czasie realizacji projektu uczniowie  

i pracownicy SP 84, wzorem ubiegłego roku szkolnego, nosić będą Kokardy Narodowe, które 

zakupiła Rada Rodziców. W ramach tego wydarzenia realizować będziemy projekty 

upamiętniające to szczególne dla Polaków święto.  

 

W dniach 05.11 – 09.11.2018 roku w naszej placówce odbył się:  

 

 konkurs „Polskie tańce narodowe” – klasy II – III,  

 konkurs historyczny „Wielcy Polacy i ich udział w ważnych wydarzeniach 

historycznych na drodze ku wolności” – klasy IV – VIII,  

 konkurs na najładniej udekorowaną salę lekcyjna i korytarz szkolny – klasy 0-III  

i IV – VIII,  

 konkurs historyczny „Wielcy Polacy – twórcy niepodległości” – turniej dla klas I-III;  

 konkurs literacki „List do żołnierza Legionów Polskich” – klasy II– VIII,  

 wieczornica polskich pieśni i wierszy patriotycznych,  

 wystawa pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości;  

 wystawa książki historycznej,  

 wystawa prac plastycznych uczniów, rodziców i nauczycieli „Na drodze ku wolności”.  

 

Zwycięzcy konkursów (najlepsze klasy, drużyny czy pojedynczy uczniowie) otrzymały 

nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.  

 

Konkursom i wystawom towarzyszyły audycje radiowe, nadawane na antenie naszego 

szkolnego radiowęzła „Radio Pauza 84”, w ramach których uczniowie klas starszych 

przygotowali i zaprezentowali polskie osiągnięcia II Rzeczypospolitej oraz czytali wybrane 

fragmenty literatury związanej z odzyskaniem niepodległości. Udokumentowane wydarzenia 

w formie fotorelacji były prezentowane na bieżąco na ekranach „Wirtualnej gazetki szkolnej”. 

Jednocześnie w ramach „Tygodnia Szczególnego Czytania Dzieciom na Targówku  

w szkołach i przedszkolach” w klasach III była czytana książka „Nasza paczka  



i niepodległość” Z. Staneckiej i „Odzyskana niepodległość. 10 opowiadań z XX wieku” 

autorstwa G. Bąkiewicz i K. Szymeczko.  

 

Najważniejszym wydarzeniem, a zarazem wieńczącym Tydzień Patriotyzmu w SP 84 był 

uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości z udziałem zaproszonych gości, 

uczniów, rodziców i nauczycieli. Część oficjalną apelu mającego uczcić obchody 100-lecia 

Niepodległości Polski rozpoczęło wprowadzenie sztandaru SP 84 i odśpiewanie hymnu 

narodowego. Następnie zostały odczytane życzenia dla Polski. W imieniu uczniów życzenia 

złożył Wojciech Lewandowski, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, w imieniu 

pracowników – Zofia Rostek, dyrektor szkoły, w imieniu rodziców – pani Dorota Zawadzka, 

przewodnicząca Rady Rodziców. 

 

Następnie zaprosiliśmy wszystkich do wysłuchania przedstawienia słowno-muzycznego, 

podczas którego zaprezentowany został rys historyczny wydarzeń związanych z trudną i pełną 

wyrzeczeń drogą narodu polskiego do niepodległości. Towarzysząca przedstawieniu poezja  

i pieśni patriotyczne okresu II Rzeczypospolitej oddały charakter tamtych dni i lat. Zostały 

odśpiewane głęboko wzruszające pieśni, w których autorzy pragnęli zamknąć okruchy 

wolności i dumy narodowej, takie jak: „Rota”, „Piechota”, „Przybyli ułani”, „My, Pierwsza 

Brygada”, „Białe róże”, „Dziś idę walczyć, mamo”, „Taki kraj”. Te szczególnie trudne dla 

naszego narodu wydarzenia opisali nasi uczniowie słowami wierszy, poprzez które poeci 

chcieli opowiedzieć o cierpieniu, rozpaczy, tęsknocie, poświęceniu i nadziei na to,  

że nadejdzie upragniona wolność. Przedstawienie zakończył taniec w wykonaniu 

dziewczynek klasy IIa i IIc, na koniec którego uczniowie ułożyli flagę, której biel i czerwień 

symbolizuje odwagę, waleczność oraz szacunek i miłość do ojczyzny. 

  

Całość uroczystości zakończył udział wszystkich zgromadzonych w akcji bicia „Rekordu dla 

Niepodległej” poprzez odśpiewanie o symbolicznej godzinie 11:11 „Mazurka 

Dąbrowskiego”. Temu podniosłemu wydarzeniu towarzyszyć będzie uroczyste wciągnięcie,  

z zachowaniem ceremoniału szkolnego, na nowo wybudowany maszt, flagi państwowej.  

 

Wierzymy, że wspólne świętowanie było zachętą dla nas wszystkich do wzmocnienia 

poczucia wspólnoty obywatelskiej, budowania świadomości narodowej i postaw 

patriotycznych wśród naszej młodzieży. 

 

Maria Bartold 

Zofia Rostek 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 Historia odzyskania przez Polskę niepodległości 

W 1914 roku Polski nie ma na mapie świata, znajduje się pod trzema zaborami: 

rosyjskim, austriackim i pruskim. Polacy marzą o własnym państwie i o odzyskaniu 

niepodległości. Pojawia się światełko w tunelu, gdy pomiędzy zaborcami dochodzi do 

sporu. Rosja stanęła przeciw dawnym wspólnikom, czyli Prusom i Austriakom. 

W społeczności panują 

podziały. Ludzie dzielą się 

na tych popierających stronę 

rosyjską i na tych 

popierających stronę 

austriacką. Józef Piłsudski 

zaoferował pomoc Austrii, 

proponując powstanie  

i zbrojną walkę przeciw 

Rosjanom. Plan okazał się 

nieskuteczny i nie doszło do powstania. Zdołano otworzyć komitety obywatelskie i Komitet 

Narodowy, co dawało Polakom nadzieję na odzyskanie własnego kraju. 

Z czasem, gdy w Polsce rozwijało się wojsko i pierwsze struktury państwowe, okazało się,  

że Polska nie jest już potrzebna Austriakom, ponieważ to oni wygrali wojnę z Rosją. Sprawa 

Polski zaczęła coraz bardziej przycichać na Zachodzie, ale zaczęły się nią interesować narody 

Ententy. Do zerwania stosunków z Austrią przyczynił się też fakt, iż Niemcy i Austria 

chciały, aby Polska złożyła im przysięgę wierności. Obawiali się, żeby nie urosła zbyt 

potężna. Polacy odmówili, co spowodowało rozwiązanie się I i III kompanii Wojska 

Polskiego i aresztowanie Józefa Piłsudskiego. 

Koniec I wojny światowej oznaczał częściową wolność dla Polski, dlatego nastroje 

niepodległościowe w społeczności zaczęły się nasilać. Rozpoczęła się także walka w władzę, 

co spowodowało utworzenie się w dużych miastach oddzielnych władz. Dla ustabilizowania 

sytuacji powołano Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej. Sytuację w kraju na dobre 

złagodziło uwolnienie i przybycie Józefa Piłsudskiego do Warszawy. Dnia 22 listopada 1918 

roku został on tymczasowym naczelnikiem Polski, co oznaczało praktyczne odzyskanie 

niepodległości, bo skupienie władzy w jednym ręku ustabilizowało kryzys w kraju. 

Tak naprawdę data 11 listopada jest datą symboliczną, ponieważ był to proces trwający przez 

następne długie lata. Fakt, który zadecydował o tym, że to właśnie ta data została wybrana  

na datę odzyskania niepodległości jest taki, że to właśnie tego dnia w 1918 roku podpisano 

rozejm w Compiègne, co ostatecznie zakończyło wojnę klęską Niemiec. W Polsce tego dnia 

inaugurowano wybór Józefa Piłsudskiego na naczelnego dowódcę wojska polskiego. 

Wojciech Lewandowski, 8c 



Wielcy Polacy, którym oddajemy hołd  

w Święto Niepodległości 

Każda z wymienionych w tym artykule postaci poświęciła całe swe życie dla Polski, na 

swój sposób walcząc o jej niepodległość. Zasłużonych dla polskiej wolności są jednak 

także tysiące innych Polaków, a wśród nich wielu anonimowych rodaków, którzy  

w różny sposób poświęcali się dla kraju. Kraju, który 11 listopada 1918 roku po 123 

latach zaborów powrócił na mapę Europy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGNACY JAN PADEREWSKI (1860-1941) 

Światowej sławy pianista i kompozytor muzyki poważnej, który koncertował przed 

wybitnymi osobistościami m.in. koronowanymi głowami Europy. W swoim dorobku miał 

opery, sonaty czy mazury. Był też filantropem oraz 

działaczem emigracyjnym - walczył o sprawę polską 

m.in. w USA i we Francji. Dał się poznać także jako 

dyplomata, reprezentant Polski na konferencji 

paryskiej w 1919 roku. 

Polacy kojarzą Ignacego Jana Paderewskiego jednak 

przede wszystkim jako osobę, której przyjazd do 

Poznania w grudniu 1918 roku i patriotyczna 

przemowa z balkonu miejscowego Hotelu Bazar, 

przyczyniły się do wybuchu jednego z nielicznych 

zwycięskich powstań niepodległościowych  

– powstania wielkopolskiego. Jako polityk 

Paderewski piastował dwie ważne funkcje  

w państwie – był premierem i ministrem spraw 

zagranicznych. 

 

http://natemat.pl/57783,postac-z-horroru-na-katafalku-poznanski-pomnik-paderewskiego-budzi-sprzeciw-dlaczego-przestrzen-miejska-szpeca-koszmary


ROMAN DMOWSKI (1864-1939) 

Ideowy przywódca ruchu narodowego, autor „Myśli 

nowoczesnego Polaka”. Dmowski był wybitnym dyplomatą 

i mężem stanu. Przewodniczył Komitetowi Narodowemu 

Polskiemu, który powstał w 1917 roku w Lozannie. 

Reprezentował Polskę na obradach konferencji pokojowej 

w Paryżu, którą zwołano po zakończeniu I wojny 

światowej. W czerwcu 1919 roku, obok Ignacego Jana 

Paderewskiego, złożył podpis na traktacie wersalskim. 

W niepodległej Polsce Dmowski zasiadał w Sejmie jako 

poseł, był też ministrem spraw zagranicznych. Przede 

wszystkim przewodził jednak Narodowej Demokracji. 

Chciał Polski wielkiej, ale jednolitej narodowo i religijnie. 

Jego idee nie doczekały się realizacji, ale dziś, po 100 

latach od odzyskania niepodległości, wciąż odwołują się do 

nich środowiska narodowe. 

 

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) 

Piłsudski to postać powszechnie kojarzona z polskim czynem niepodległościowym, choć nie 

każdy pamięta jego przedlegionową przeszłość. Przed 1914 rokiem przyszły marszałek był 

poddanym cara, ale szybko dał się we znaki rosyjskiemu zaborcy. Był wielokrotnie więziony. 

Piłsudski w 1914 roku utworzył I kompanię kadrową, 

która wyruszyła z Galicji do Królestwa Polskiego  

z zamiarem wywołania powstania. Strzelcy spotkali się 

tam z obojętnością, a nawet niechęcią. Mimo to idea 

legionowa przetrwała. Brygadier Piłsudski był później 

komendantem I Brygady Legionów oraz współtwórcą 

konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1917 

roku został uwięziony przez Niemców. Jego przyjazd  

z Magdeburga, gdzie przebywał, do Warszawy, jest 

uznawany symbolicznie za początek polskiej 

niepodległości (przyjechał 10 listopada, dzień później 

objął dowództwo nad wojskiem). 

W okresie II Rzeczypospolitej Piłsudski sprawował 

wiele najważniejszych funkcji w państwie – jako 

Naczelnik, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 

Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, minister spraw wojskowych, dwukrotny premier oraz 

marszałek Polski. W 1922 roku namawiano go do startu w wyborach prezydenckich,  

ale Piłsudski odmówił. Cztery lata później przejął pełnię władzy w państwie organizując  

http://natemat.pl/89517,solidarna-polska-chce-by-sejm-upamietnil-romana-dmowskiego-nowicka-to-przekroczenie-kolejnej-granicy
http://natemat.pl/39283,jakich-bohaterow-narodowych-potrzebujemy-sobieski-konopnicka-pilsudski-dmowski


tzw. zamach majowy. Od tej pory sprawował autorytarne rządy zyskując sobie wielu 

przeciwników. Z głównym – Romanem Dmowskim – różnił się nie tylko z powodu 

poglądów, ale także zaszłości miłosnych. Obaj zakochali się w jednej kobiecie - Marii 

Juszkiewiczowej, która ostatecznie poślubiła Piłsudskiego. 

 

WINCENTY WITOS (1874-1945) 

Postać, która pozostaje w cieniu Piłsudskiego i Dmowskiego. Niesłusznie. Witos to bowiem 

jeden z największych mężów stanu II Rzeczypospolitej, a jednocześnie skromny wójt gminy 

Wierzchosławice w pobliżu Tarnowa. W czasach zaborów galicyjski polityk, poseł  

do austriackiego parlamentu. Przede wszystkim to przywódca ludowców, najpierw działacz 

Stronnictwa Ludowego, od 1914 roku związany  

z Polskim Stronnictwem Ludowym „Piast”, od 1939 

roku – prezes PSL. W październiku 1918 roku 

przewodził Polskiej Komisji Likwidacyjnej, namiastce 

polskiego rządu w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim. 

 

Kiedy w 1920 roku bolszewicy zbliżali się do 

Warszawy, Witos stanął na czele Rządu Obrony 

Narodowej. Premierem był jeszcze dwukrotnie. Był 

przeciwnikiem Marszałka, czołową postacią 

powstałego w 1929 roku antysanacyjnego Centrolewu. 

Trzy lata później Witosa skazano w procesie brzeskim. 

Po tym, jak usłyszał wyrok półtora roku pozbawienia 

wolności, opuścił Polskę. Wrócił dopiero w 1939 roku. 

W czasie okupacji Niemcy próbowali nakłonić Witosa do współpracy i utworzenia rządu 

kolaboracyjnego. Ten pozostał nieugięty, co przypłacił więzieniem. 

 

STEFAN GROT-ROWECKI (1895-1944) 

Legendarna postać Polskiego Państwa Podziemnego, 

jeden z jego głównych architektów. Był pierwszym 

komendantem głównym Armii Krajowej. 

 

Przez wielu stawiany za wzór patriotyzmu  

i bezwarunkowej miłości do ojczyzny. Dowiódł tego 

już w młodości udzielając się w ruchu skautowskim 

oraz tajnych organizacjach. Brał udział w I wojnie 

światowej służąc w Legionach Polskich. Walczył  

w wojnie polsko-bolszewickiej. Był też doskonałym 

http://natemat.pl/89115,pis-przejmuje-legende-wincentego-witosa-i-uderza-w-ludowcow-psl-porzucilo-polskich-rolnikow


sztabowcem. W czasie kampanii polskiej 1939 roku dowodził Warszawską Brygadą 

Pancerno-Motorową. 

Po klęsce wrześniowej nie złożył broni. Rozpoczął działalność konspiracyjną w Służbie 

Zwycięstwu Polski, przemianowanej następnie na Związek Walki Zbrojnej. Był jednym  

z głównych organizatorów AK. W końcu czerwca 1943 roku został aresztowany przez 

Gestapo w wyniku zdrady. O tym, jak ważną postacią był dla polskiego podziemia, świadczy 

natychmiastowe przetransportowanie go samolotem do Berlina. Osadzono go w obozie  

w Sachsenhausen. Najprawdopodobniej został zamordowany w pierwszych dniach powstania 

warszawskiego – w sierpniu 1944 roku. Rozkaz zlikwidowania Grota-Roweckiego miał 

wydać sam Heinrich Himmler. 

 

STEFAN WYSZYŃSKI (1901-1981) 

Prymas Tysiąclecia, jedna z najwybitniejszych 

osobistości polskiego Kościoła w dziejach. Po wojnie, 

w 1946 roku, został wyświęcony na biskupa. Dwa lata 

później objął metropolię gnieźnieńską i warszawską 

jako prymas Polski. Od 1953 roku kardynał. Przypadła 

mu trudna rola głowy polskiego Kościoła w latach 

stalinizmu.  

W 1950 roku Wyszyński porozumiał się z władzami 

PRL – potępił działalność partyzancką oraz uznał 

zachodnią granicę Polski w zamian za zgodę na 

nauczanie religii w szkołach. Już trzy lata później 

został jednak aresztowany i internowany. Powodem 

było wystosowanie memoriału biskupów  

w odpowiedzi na dekret władz dotyczący obsadzania wszystkich stanowisk duchownych  

w kraju. Wyszyński nie zgodził się na podporządkowanie Kościoła komunistom, dlatego  

w memoriale użył znamiennych słów: „Non possumus!” (łac. Nie możemy). Słowa te stały się 

symbolem niezależności polskiego Kościoła i jego niezgody na komunistyczne rządy. 

Komuniści przetrzymywali Wyszyńskiego do 1956 roku. Dziewięć lat później prymas był 

jednym z inicjatorów wystosowania listu biskupów polskich do biskupów niemieckich,  

w którym napisano: „udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”. Orędzie to stanowiło ważny 

krok na drodze do polsko-niemieckiego pojednania. 

Prymas Wyszyński, dzięki nieugiętej postawie wobec komunistycznej dyktatury, zapisał się  

w pamięci Polaków jako wielki autorytet, inicjator przemian społecznych. Wspierał rodzącą 

się Solidarność.  

Źródło: https://natemat.pl/ 

 



Po Warszawie z Józefem Piłsudskim 

Zbliżające się Święto Niepodległości wzbudza w nas chęć poznania wydarzeń 

związanych z wyzwalaniem ziem polskich, poznaniem sylwetek osób, które o nią 

walczyły, a często też odwiedzenia miejsc, które są związane z tymi wydarzeniami. Józef 

Piłsudski jest  jednym z tych, którzy mieli realny wpływ na kształtowanie się 

niepodległego państwa polskiego, dlatego w  Warszawie  znajdziemy wiele miejsc z nim 

związanych.  Dzisiaj niektóre z nich pragnę Wam przedstawić z nadzieją, że w okresie 

zbliżającej się rocznicy odzyskania niepodległości skorzystacie z tej propozycji  

i zorganizujecie wraz z rodzinami spacer po Warszawie Piłsudskiego, a może artykuł ten 

stanie się inspiracją do zorganizowania wycieczki klasowej. 

Miejscem, które bez wątpienia najbardziej związane jest z naszym bohaterem jest Belweder 

przy ul. Belwederskiej 44. Budynek był oficjalną siedzibą Marszałka od 29 listopada 1918 

roku do 13 grudnia 1922 roku, kiedy to Marszałek na skutek wyboru prezydenta opuścił 

stolicę i udał się do podwarszawskiego Sulejówka. Po dokonaniu zamachu majowego 

Piłsudski powrócił do Belwederu i przebywał tu  od 5 czerwca 1926 roku do 12 maja 1935 

roku, czyli do dnia śmierci. Marszałek zamieszkał tu z żoną i dwiema córkami na pierwszym 

piętrze,  tu  znajdował się również jego gabinet. Trzy razy w roku Belweder przybierał 

charakter odświętnej rezydencji: 1 stycznia z okazji Nowego Roku, 11 listopada podczas 

Święta Niepodległości oraz 19 marca, gdy cała Polska świętowała imieniny wodza.                                              

Po śmierci i  zabalsamowaniu zwłok jego ciało przepasane wielką wstęgą Orderu Virtuti 

Militari zostało złożone w metalowej trumnie, którą ustawiono na katafalku w tzw. dużym 

salonie. Dzisiaj w Belwederze zgromadzono pamiątki po Piłsudskim jako wieloletnim 

gospodarzu, ale odbywają się tu również uroczystości państwowe. Przed wejściem  na teren 

pałacu znajduje się jeden z warszawskich pomników Józefa Piłsudskiego. 

W Muzeum Wojska Polskiego  przy Al. Jerozolimskich 3 zgromadzone zostały  zebrane 

pamiątki po Piłsudskim ocalałe z muzeum, które przed wojną mieściło się w Belwederze.  

Jest tu jego mundur, buława oraz szable. Mamy też  maszynę drukarską, na której drukowano 

„Robotnika”, pismo wydawane i redagowane przez Piłsudskiego w czasie, gdy należał  

do PPS-u i  biurko. 

Kolejnym punktem na mapie Warszawy godnym odwiedzenia i związanym z naszym 

bohaterem narodowym jest Plac Piłsudskiego. To tu po raz pierwszy 13 grudnia 1918 roku 

żołnierze odrodzonego wojska polskiego składali przed nim przysięgę. Na nim odbywały się 

tzw. rewie wojskowe, m.in. przegląd Legionów Polskich. Tu, w lewym skrzydle 

nieistniejącego już Pałacu Saskiego, Marszałek zamieszkał po objęciu stanowiska szefa 

Sztabu Generalnego. Na wprost dzisiejszego Grobu Nieznanego Żołnierza stoi kolejny 

pomnik Marszałka Piłsudskiego, a po jego obu stronach budynki również z nim związane. 

Przy ul. Krakowskie Przedmieście 11 stanął Dom bez Kantów, do powstania którego w takim 

kształcie ponoć przyczynił się sam Piłsudski. Gdy obejrzał plany, ostrzegł inwestorów tymi 

słowami: „Tylko mi panowie budujcie bez kantów”. Ci w sposób dosłowny wzięli jego słowa 

i tym sposobem  postał dom bez kantów. Po drugiej stronie obecnego pomnika, przy 

Krakowskim Przedmieściu 13 znajduje się budynek Hotelu Europejskiego. Marszałek lubił  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Virtuti_Militari
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Virtuti_Militari


tu przychodzić na lody z córkami – Wandą i Jagodą. Robił to, wymykając się swojej 

ochronie. Nie lubił jej towarzystwa, a zwłaszcza gdy czas spędzał z ukochanymi córkami.  

Na Moście Poniatowskiego Marszałek spotkał się z prezydentem Stanisławem 

Wojciechowskim w maju 1926 roku. Dokonując przejęcia władzy chciał wymusić zgodę na 

wjazd do stolicy żołnierzy z jego oddziałów. „Niech pan mi nie przeszkadza. Zapewniam 

pana, że nic się ani panu, ani tym żołnierzom nie stanie” – takimi słowami naciskał na 

prezydenta. Ostatecznie wjechał do stolicy, w której doszło do walk bratobójczych. 

Z mostu można udać się na ul. Łazienkowską 3, gdzie znajduje stadion Legii. 

Może nie wszyscy wiedzą, że drużyna piłkarska Legii powstała w 1916 roku w Legionach 

Polskich założonych przez Piłsudskiego. Stadion Legii powstał w okresie międzywojennym 

nadano mu wtedy nazwę Stadionu Wojska Polskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Podczas inauguracji rozegrano mecz z  Barceloną. Współcześnie po prawej stronie loży 

honorowej nowego stadionu odsłonięto marmurową tablicę pamiątkową „Pamięci marszałka 

Józefa Piłsudskiego z okazji 90-lecia klubu”. 

Przedstawione tu miejsca to tylko krótka propozycja tego, co w różny sposób jest związane  

z Marszałkiem. Zarówno w Warszawie jak i w jej okolicy znajdziecie inne, ciekawe miejsca, 

które warto odwiedzić np. Muzeum Niepodległości, Muzeum Józefa Piłsudskiego  

w Sulejówku. 

Monika Żurek-Wrzosek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Życzenia dla Polski 

 

Kochana Ojczyzno, 

Jestem szczęściarą, że urodziłam się w tym wspaniałym kraju 

I chcę życzenia Ci złożyć z okazji Twego święta 

Niech każdy Polak o Tobie pamięta 

By mądrzy ludzie na Twej ziemi godnie żyli 

I by się o Ciebie zawsze i wszędzie  troszczyli 

By nigdy w naszym kraju nie brakło szczęścia, dobroci, wolności 

I nikt nie musiał martwić się o losy naszej przyszłości 

Bądź zawsze naszą jedyną, bezpieczną krainą 

A słowa Bóg, Honor, Ojczyzna 

Niech wznoszą się wysoko nad ziemię rodzinną 

Tego wszystkiego z serca gorąco Ci życzymy 

I nie lat sto, dwieście lecz więcej strzeż tej Piastowskiej krainy. 

 

Marta Oleksiek, 8c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



To wszystko dzięki nim 

  

Może niektórzy powiedzą, że to, co było, minęło. 

Bowiem nie cały czas jesteśmy tu, 

w naszej ojczyźnie, w naszym kraju, na naszej ziemi, 

o którą sto lat temu walczyli tacy ludzie, jak ty i ja. 

 

Oni zginęli od kul, od wygłodzenia, od tortur 

po to, byśmy my nie musieli ginąć. 

Oni to zrobili za nas, za naród, za kraj. 

 

Dlaczego więc obchodzimy 11 listopada raz w roku? 

Dlaczego nie żyjemy nim codziennie? 

Każdego dnia chodzimy ulicami, na których ginęli Polacy 

i możemy czuć się bezpiecznie. 

To wszystko dzięki nim. 

 

Chciałbym, żebyśmy cieszyli się z tego, co mamy. 

Nie zapominajmy, że poległe pokolenia marzyły o zobaczeniu Polski 

bez krwi i walki. 

 

Jan Baczmaga, 6d 

 

 

 

 

 



Czym w XXI wieku jest dla nas wolność i niepodległość? 

 
Po stu latach od odzyskania niepodległości warto zadać sobie pytanie, czym dzisiaj jest 

wolność, którą stanowi gwarantowane Konstytucją RP prawo człowieka. Przez tydzień 

zadawaliśmy to pytanie społeczności szkolnej, następnie uczniowie poszli z nim  

do swoich rodziców.  Rozmawialiśmy o wolności pojętej szerzej, ale także osobiście.  

Na łamach tego wydania prezentujemy tylko niewielką część wypowiedzi, które zostały 

nam udzielone. 

 
Niepodległość to coś, co mamy na co dzień,  

a jednocześnie coś, co musimy szanować. Za jej 

zdobycie miliony ludzi oddało swoje życie. Nigdy 

nie wiadomo, czy ta wolność nie zostanie nam 

odebrana.  
Anna Ryfka, 8d 

 

Według mnie wolność i niepodległość to możliwość 

bycia sobą. Jesteś wolny, kiedy inni ludzie 

akceptują cię takim, jakim jesteś. To życie bez 

strachu przed nietolerancją.  
Amira Alahmad, 8d 

 

 

Dla mnie oznacza to wolny wybór i niezależność od innych państw, możliwość podejmowania 

decyzji związanych z naszym krajem. 
Jeremi Syller, 7c 

 

Wolność to możliwość samorealizacji, którą może ograniczać tylko wyobraźnia. 
Michał Królik, 8b 

 

Jest możliwością wyrażania siebie tak, jak chcemy. Możliwością mówienia w naszym 

ojczystym języku, podróżowania i wyznawania dowolnej religii, bez ryzyka, że zostaniemy 

poniżeni i skrzywdzeni. 
Iga Kur, 8d 

 

W XXI wieku wolność i niepodległość jest jak otwarta klatka, w której możemy czuć się 

swobodnie i bezpiecznie, bo mamy świadomość, że w naszej ojczyźnie jest wiele osób, które  

w razie potrzeby obronią nas i nie pozwolą jej zamknąć. 
Lena Milewska, 7c 

 

 

Wolność i niepodległość to możliwość wyrażania własnego zdania oraz możliwość wyboru 

szkoły i pracy. 
Iza Jędrzejczyk, 8d 

 

 

Dla mnie jest to wolność słowa, dokonywanie demokratycznych wyborów i swobodne 

posługiwanie się językiem polskim. 
Karolina Smolińska, 7a 

 



Wolność i niepodległość spotykam  

na każdym kroku, w każdej dziedzinie życia. 

Nie mam innych doświadczeń, ponieważ nie 

miałem styczności z wojną czy zaborami.  

W naszym kraju nie ma cenzury ani policji 

politycznej, dlatego mogę mówić, co myślę 

swobodnie, w swoim ojczystym języku. 
 

Antoni Dunajski, 7c 

 

 

Dla mnie wolność i niepodległość są codziennością, lecz mam świadomość, że tej wolności 

nie mieliśmy, a niektórzy na świecie nadal jej nie mają. To dary, które my, ludzie XXI wieku 

dostaliśmy w prezencie. Jestem za nie wdzięczna i mam nadzieję, że nigdy ich nie stracę. 
 

Malwina Dutkowska, 8a 

 

Czasem zastanawiam się, czy naprawdę potrafimy docenić wolność i niepodległość. 

Oczywiście wspólnie świętujemy wydarzenia niepodległościowe, okazując wdzięczność 

bohaterom narodowym. Jednak to nasze codzienne zachowanie świadczy o stosunku do 

wolności i niepodległości. W XXI wieku możemy swobodnie uczyć się historii naszej ojczyzny, 

języka polskiego, możemy używać polskich nazw geograficznych, tworzyć bez cenzury, 

wyrażać swoje zdanie. Doceniajmy to ucząc się i okazując sobie wzajemny szacunek. 
 

Zuzanna Sakowicz, 7c 

 

 

W XXI wieku wolność i niepodległość to dla nas codzienność, którą nie zawsze doceniamy  

i nawet nie do końca wyobrażamy sobie w jakich beztroskich czasach żyjemy. Nie musimy 

uciekać, szukać jedzenia i codziennie walczyć o życie. To prawdziwe szczęście. 

 
Marek Denis, 8a 

 

 

Zdążyliśmy przyzwyczaić się do wolności, do tego, że nikt nie nakazuje nam, co mamy robić  

czy jak żyć. Dziś mamy zupełną swobodę  

w podejmowaniu decyzji i wyrażaniu swojego 

zdania. Jesteśmy za to wdzięczni poprzednim 

pokoleniom, które wywalczyły dla nas wolność  

i niepodległość. Gdyby nie oni, nie istniałoby 

nasze życie w obecnym kształcie. 
Natalia Pucelak, 7c 

 

To rzeczywistość, w której możemy kształtować 

zwyczaje, kulturę, język. 
Damian Krakówko, 8d 

 

Jest to prawo, które każdy powinien posiadać. 
 

Alan Kargulewicz, 8a 

 



To możliwość rozwoju i wolność słowa. 
 

Lena Józefowicz, 6c 

 

Wolność to możliwość wyrażania 

własnego zdania. 
Dominik Dylewski, 8d 

 

 

Według mnie oznacza to wolność słowa  

oraz posiadania szeregu praw 

obywatelskich. 
 

Damian Bajarski, 7a 

 

 

Wolność jest czymś, co mamy każdego 

dnia. Dzięki niej możemy mówić, co 

myślimy. Niepodległość oznacza, że nasz 

kraj jest wolny. Ma swoje władze, nie rządzą nim osoby z innych krajów, które narzucałyby 

swoją wolę. Dzięki temu, że nasz kraj jest niepodległy możemy mówić i uczyć się po polsku. 

 
Alicja Cuber, 8d 

 

Uważam, że to największy skarb dla nas i następnych pokoleń. Dzięki niemu mamy wolność 

wyboru i nie musimy martwić się o jutro. 
Otylia Golon, 7c 

 

 

Dla nas w XXI wieku niepodległość i wolność są najważniejsze. W szkole możemy uczyć się 

języka polskiego i historii, możemy wyrażać własne zdanie, głosować w wyborach i nikt nie 

może nam tego zabronić. Sami decydujemy w każdej kwestii – wybieramy sobie szkołę, pracę, 

ubieramy się zgodnie z upodobaniami. 
 

Marta Kowalska, 8a 

 

 

Wolność i niepodległość to ogromne szczęście, którym możemy się cieszyć każdego dnia 

prowadząc spokojne życie i podejmując własne decyzje. 

 
Dominik Olender, 7c   

 

 

 

To życie bez myśli  

o ciągłym zagrożeniu, bez 

poczucia strachu i niemocy. 

To wewnętrzny spokój  

i siła. 

 
Zuzanna Pajchel, 7c 



Wolność i niepodległość w XXI wieku są różnie postrzegane. Jedni mogą utożsamiać je  

ze swobodą – wychodzeniem z domu na spotkania towarzyskie, podejmowaniem własnych 

decyzji, inni z życiem w państwie, o którym nie decydują osoby z zewnątrz. Czasem pojęcie 

wolności jest źle interpretowane i z tego powodu bardzo często ludzie łamią prawo  

czy przepisy drogowe, ponieważ nie chcą być ograniczani. Dlatego ważna jest znajomość 

historii naszego kraju, aby wolność rozumieć właściwie i potrafić ją docenić.  
Jan Penkala, 7c 

 

Filip i Karol Pietruszewscy zadali to pytanie swojemu tacie, panu Bartłomiejowi 

Pietruszewskiemu: 

 

W dzisiejszych czasach wolność i niepodległość oznaczają głównie swobodę działania, 

wyboru i wypowiedzi. Są to możliwości i prawa, z których możemy i powinniśmy korzystać, 

aby mądrze rozwijać siebie i przyczyniać się do wzrostu naszego kraju. Wolność  

i niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze, więc trzeba o nią dbać i pamiętać o trudzie  

i wysiłku poprzednich pokoleń, które ją wywalczyły. 

 

Pani Agnieszka Sztuczyńska, mama 

Ingi z klasy 0c i Igora z klasy 2e, 

również podzieliła się z nami swoimi 

przemyśleniami: 

Mamy ogromne szczęście żyć w wolnej 

Polsce - kraju o wspaniałej historii, 

kulturze i tradycji. Setna rocznica 

odzyskania niepodległości to dobra 

okazja do refleksji nad wartościami 

jakimi jest wolność i niepodległość. 

Dzięki nim mamy niezależne od innych 

krajów Państwo, mamy także możliwość samodecydowania w sprawach wewnętrznych  

i kontaktach międzynarodowych. Dla każdego obywatela wolność i niepodległość to swoboda 

myślenia, wypowiedzi, poglądów i wyznania oraz decydowania o własnym losie. 

Sami możemy planować przyszłość swoją i swoich dzieci. Pamiętajmy jednocześnie  

o szacunku i wdzięczności dla przodków za dar wolności, który nie jest nam dany raz na 

zawsze. 

Bartosz Sypuła z klasy 7d zapytał o zdanie swoją mamę, panią Martę Sypułę: 

Niepodległość i wolność w XXI wieku to dla mnie brak uzależnienia od innych, możliwość 

decydowania, jako kraj i jako obywatel. To wolność słowa, wyznania, poglądów. 

Niepodległość i wolność to możliwość istnienia jako naród, który posiada swoją kulturę, 

historię i tradycję. Niepodległość to również możliwość decydowania i swobodnego 

wyrażania poglądów. 

 

 



List do żołnierza legionów  

 

 

 

 

 

Dagmara Barszczewicz, 8c 

 

 

Kraków, 13 sierpnia 1915 r. 

 

Najdroższy Tatku! 

Piszę do Tatusia, bo tak dawno się nie widzieliśmy. Tyle się dzieje dookoła, a my nie 

mamy od Tatusia żadnych wiadomości. Martwimy się, czy u Tatusia wszystko w należytym 

porządku. 

 

Wszyscy są z Was tacy dumni! Daliście Polsce tyle nadziei. Dookoła rozprawiają  

o bitwie pod Łówczówkiem, o Waszych bojach nad Nidą. A ja tego słucham i nie mogę się 

nadziwić skąd u Tatusia tyle odwagi? Ja też jestem dumna z Ciebie Tatku. Ale gdy widzę 

Mamusię cerującą Tatusia ubrania i łzy płynące po jej policzkach robi mi się strasznie 

smutno i tęskno. Marcyś stale o Tatusia dopytuje. Podrósł trochę, ciekawe, czy tatuś go 

pozna… On ciągle bawi się w wojsko, udaje, że też jest, tak jak Tatuś, żołnierzem I Brygady 

Legionów Polskich. Mówi, że dzięki Tatusiowi będziemy żyć w wolnej Ojczyźnie. Ja też w to 

wierzę, ale bardzo się o Tatusia boję. 

 

Mam nadzieję, że tatuś powróci niebawem cały i zdrów do domu. 

 

Kocham Cię Tatku najmocniej na świecie 

Twoja Anielka 

 



QUIZ 

Dnia 11. listopada obchodzimy Święto Niepodległości. Z tej okazji redakcja gazetki szkolnej 

przygotowała quiz, dzięki któremu sprawdzisz, czy wiesz ,,Co to znaczy być patriotą...'' 

 

1.Co oznacza słowo „patriotyzm”? 

a) Szacunek i umiłowanie ojczyzny 

b) Przebywanie w danym państwie 

c) Nie wiem 

  

2.Co to ojczyzna? 

a) Termin oznaczający miejsce urodzenia, kraj, naród 

b) Obce państwo, do którego chcemy się wybrać  

c) Sąsiad z naprzeciwka 

 

3.Czy ojczyna może być: domem, państwem, miastem, osiedlem lub podwórkiem? 

a) Tak  

b) Nie 

c) Nie wiem 

 

4. W którym roku Polska odzyskała niepodległość: 

a) Na pewno w 1918 roku 

b) Wydaje mi się, że w 1918 roku 

c) Nie mam pojęcia   

 

5. Czy kochasz Polskę? 

a) Tak 

b) Jestem neutralny  

c) Nie 

 



6. Stulecie odzyskania Niepodległości obchodzimy lub obchodziliśmy: 

a) W 2018 roku 

b) Nie wiem, ale dowiem się 

c) W 2019 roku 

 

7. Komu kibicujesz? 

a) Polakom                                                               

b) To zależy… 

c) Obcokrajowcom 

 

8. Czy praktykujesz polskie tradycje? 

a) Tak 

b) Czasami   

c) Nie 

 

9. Czy znasz słowa hymnu narodowego? 

a) Tak 

b) Mniej więcej  

c) Nie 

 

10. Czy bierzesz udział w świętach narodowych? 

a) Tak  

b) Czasami 

c) Nie  

 

ODPOWIEDZI 

Większość odpowiedzi „a”: Jesteś patriotą i kochasz kraj. Wspierasz go na tyle, na ile możesz. 

Większość odpowiedzi „b”: Kochasz Polskę, ale Twoja więź z ojczyzną jest słaba i ogranicza się do wypełniania 

obowiązków. 

Większość odpowiedzi „c”: Niestety sporo Ci brakuje do bycia prawdziwym patriotą…    



 

WYZWANIE  

„Sto zadań na 100-lecie Niepodległości” 

W październiku 2018 roku zostało uczniom „rzucone” wyzwanie „Sto zadań na 100-lecie  

Niepodległości”, aby również matematyka jako Królowa Nauk mogła świętować Stulecie 

Odzyskania Niepodległości.  

  

Wyzwanie polegało na tym, że chętni uczniowie z klas IV-VIII przygotowali po jednym 

zadaniu z motywem patriotycznym wraz z rozwiązaniem na kartce formatu A4. Uczniowie 

chętnie podjęli wyzwanie, a cel został osiągnięty. 

Magdalena Kalicka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Spotkanie z płk. Czesławem Lewandowskim 

Dnia 3 października 2018 roku do naszej szkoły przybył niesamowity gość – płk Czesław 

Lewandowski, który był uczestnikiem powstania warszawskiego. Pan pułkownik jest 

prezesem Byłych Więźniów Politycznych oraz Zarządu Rejonu Praga Północ Związku 

Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej.  

Pułkownik ujął nas niezwykle poruszającymi opowieściami o jego wojennych losach. Mówił 

o przebiegu wojny, o przeżyciach własnych i swojej rodziny, którą niestety szybko stracił. 

Mając 13 lat wstąpił do Szarych Szeregów, gdzie uczył się życia podczas wojny i bardzo 

szybko dorósł. Nie opuścił czwórki młodszego rodzeństwa. Jako najstarszy brat dbał o ich 

bezpieczeństwo i starał się za wszelką cenę zdobyć to, co było im niezbędne, by przeżyć. 

Kiedy w 1944 roku wybuchło powstanie warszawskie miał już 16 lat. Ruszył do walki będąc 

w posiadaniu tylko dwóch granatów wykonanych „chałupniczo”. W czasie walk zdobył broń  

i bił się na Żoliborzu jak prawdziwy żołnierz.  

Pan pułkownik opowiadał również  

o tym, jak na jego oczach ginęli 

przyjaciele. Było to w rejonach dworca 

Gdańskiego i placu Wilsona. Mówił  

o okrucieństwach wojny, o szkodach, 

które wtedy wydawały się zbyt wielkie, 

by móc w jakikolwiek sposób je 

naprawić i o tym, że współczesne filmy 

o powstaniu i muzealne eksponaty nie 

oddają grozy powstania, ani trudnych 

przeżyć, których doświadczali chłopcy 

tacy, jak on. To, co możemy zobaczyć 

współcześnie, to jedynie mały procent 

okrutnej rzeczywistości wojennej, jaka stała się udziałem uczestników powstania. 

Uświadomił nam, że wojna, to najgorsze, co może spotkać ludzi. Podarował nam również 

„Przesłanie do młodego pokolenia Polaków” od Weteranów Walk o Niepodległość 

Rzeczpospolitej. Prosił nas o pamięć dla tych, którzy wywalczyli naszą wolność. 

Jeśli mamy starszych, samotnych sąsiadów, pomagajmy im. Okazujmy wdzięczność tym, 

którzy poświęcili całe swoje życie, byśmy my mogli żyć w szczęściu i pokoju.  

Natalia Sobczuk, 8b 

 

 

 

 



Wspomnienia z wizyty w Pałacu Prezydenckim 
 

Dzień 11 maja był niezapomniany dla uczniów ubiegłorocznej klasy Id, która uczestniczyła  

w wycieczce do Pałacu Prezydenckiego, gdzie mogli zobaczyć miejsca, w których na co dzień 

pracuje i przyjmuje gości Prezydent Andrzej Duda i Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda 

oraz porozmawiać z Pierwszą Damą. 

 

Zostały nam udostępnione do zwiedzania pomieszczenia, w których odbywają się 

najważniejsze wydarzenia z udziałem pary prezydenckiej oraz prezydenckich ministrów -

 m.in. Sala Kolumnowa, Sala Obrazowa, Sala Biała i Sala Niebieska. Ogromne wrażenie 

zrobiła na nas Sala Chorągwiana, gdzie prezentowane są repliki historycznych chorągwi 

polskich – mówi Edyta Jaczewska, wychowawczyni.  

 

Pierwsza Dama spotkała się z reprezentacją naszej szkoły w Sali Chorągwianej, którą zdobią 

repliki polskich chorągwi z różnych okresów historycznych. Przy kopii Konstytucji 3 Maja 

Małżonka Prezydenta rozmawiała z uczniami o Dniu Flagi RP oraz o przypadającym również 

2. maja Dniu Polonii i Polaków za granicą.  

 

Uczniowie wyrecytowali wiersz o dumie z polskości oraz pochwalili się wiedzą na temat 

obchodzonego w tym roku jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości. Opowiedzieli 

Pierwszej Damie o wrażeniach ze zwiedzania pałacowych pomieszczeń, przyznali, że Sala 

Kolumnowa, jest znacznie ładniejsza, niż w telewizji. Na zakończenie spotkania podzielili się  

z Małżonką Prezydenta opowieściami o najchętniej czytanych bajkach i książkach  

oraz wakacyjnych planach – relacjonuje Edyta Jaczewska. 
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Opiekunowie 

Jolanta Ruszkiewicz 

Magdalena Mendyk 

Małgorzata Nowicka 


