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Już nauki przyszedł czas
więc nowy numer gazetki wita Was.

Nowy rok, nowy czas,
nowe doświadczenia czekają na Was.

Jak co roku, jak co dzień gazetka uczniowska 
humor poprawić chce.

Może co miesiąc, może dwa gazetka 
ukazywana będzie dla Was.

Słowem wstępu jeszcze raz serdecznie  
chcieliśmy powitać Was!
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Z ŻYCIA SZKOŁY... NAJNOWSZE 

WYDARZENIA !!!

04.09.17  r.-  ROZPOCZĘCIE  ROKU 
SZKOLNEGO, udało nam się przedłużyć wakacje i 
pójść  trochę  później  do  szkoły  niż  zwykle. 
Oczywiście  odbyła  się  uroczysta  akademia 
przygotowana  przez  starszych  uczniów  naszej 
szkoły,  którzy  z  pełni  serca  powitali  wszystkich 
nowych w szkole, już teraz numer 39!
15.09.17r.  -  AKCJA "SPRZĄTANIE  ŚWIATA" 
Jak co roku wszyscy uczniowie wraz z opiekunem 
udali  się  posprzątać  okolice.  Akcja  zakończyła  się 
wielkim sukcesem!
23-30.09.17r.  -  EUROPEJSKI  TYDZIEŃ 
SPORTU,  Rugby  Tag  na  zajęciach  wychowania 
fizycznego.  Zarówno  klasy  gimnazjalne  jak  i 
najmłodsze  szkoły  podstawowej  wzięły  udział  w 
rywalizacji w której spisały się na medal!
29.09.17r.  -  AKCJA  "SAMORZĄDY  MAJĄ 
GŁOS",  nasza  szkoła  uczestniczyła  w 
ogólnopolskiej  akcji  organizowanej  przez  Centrum 
Edukacji w Warszawie. Jej celem jest uczenie postaw 
obywatelskich  poprzez  udział  w  wyborach 
SAMORZĄDU  SZKOŁY  z  zachowaniem  zasad 
prawa  wyborczego.  Serdecznie  gratulujemy 
wygranej  WIKTORII  LAUFER  z  3b  która  objęła 
obowiązki przewodniczącej!
29.09.17r.  -  UROCZYSTOŚĆ  PASOWANIA NA 
UCZNIA  KLAS  I  i  IV,  najmłodsi  uczniowie 
uczestniczyli  w  uroczystej   akademii  wraz  z 
opiekunami  i  rodzicami  i  zostali  mianowani  na 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 39!
02-16.10.17r.  -  POBYT  LEKTORÓW  JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO  (AISEC),  Nadeen  z  Jordanii  i 
Gabriela  z  Rumunii  to  wolontariuszki,  które 
zdecydowały sie wziąć udział w programie i gościć 
w naszej szkole przez ten czas.

03.10.17r.   -  ŚWIATOWY DZIEŃ  TABLICZKI 
MNOŻENIA Uczniowie  mieli  możliwość 
uczestniczenia  w  wielu  grach  i  konkursach 
związanych  z  tabliczką  mnożenia.  W  konkurencji 
międzyklasowej najlepiej spisali się przedstawiciele 

klasy 7c!
12.10.17r.  -  EUROPEJSKI  DZIEŃ  JĘZYKÓW 
OBCYCH, w tym dniu każda klasa miała za zadanie 
przygotować informacje o danym kraju, plakat, stroje 
oraz  przedstawić  wylosowaną  piosenkę.  Odbył  się 
również  konkurs  wiedzowy,  na  który  każda  klasa 
musiała wybrać swoich trzech przedstawicieli.
16.10.17r. - DZIEŃ EKUKACJI NARODOWEJ, z 
tej  okazji  uczniowie  naszej  szkoły  przygotowali 
uroczystą  akademię,  dedykowaną  wszystkim 
nauczycielom oraz pracownikom naszej szkoły!
2-3.11.17r.  - DZIEŃ  WOLNY  OD  ZAJĘC 
DYDAKTYCZNYCH - ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZE
11.11.17r.  - ŚWIĘTO  ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI
13.11.17r. - ZEBRANIA Z RODZICAMI !!!

Autor: Klaudia Starowicz i Roksana Olszewska, kl.7c

Jak zadbać o zdrowie?

Nasz organizm domaga się wody.



1.Pij  dużo  ,  ciepłych  napojów  i  różnych 
mieszanek  typu  mleko z  miodem, czy wodę  z 
cytryną.

2.Skoro  już  jesteśmy  przy  napojach,  na  noc 
zaparz sobie sok z czarnego bzu albo z czarnej 
porzeczki lub maliny spowoduje to , że rano na 
pewno obudzisz się w lepszym nastroju i lepszej 
formie.

Powinniśmy  jeść  dużo  ciepłych  posiłków  ,  
głównie zupy

1.Jedz posiłki sycące i rozgrzewające , nie żałuj 
sobie  czosnku,  który  ma  właściwości 
bakteriobójcze.

2.Probiotyki:  występują  one   najczęściej  w 
produktach  mlecznych  ,  podnoszą  ogólną 
odporność organizmu. Jedz zatem dużo
serków i jogurtów.

3.Jeśli  boli  cię  gardło,  pij  dużo  herbat  z 
rumianku.

Gdy jesteśmy przeziębieni  to  bardzo często  
jest  nam  zimno  ,  tu  masz  sposoby  jak  się  
rozgrzać.

1.Dobre  jest  moczenie  nóg  w wodzie  z  solą  i 
goździkami  (woda  musi  być  bardzo  ciepła, 
nawet trochę gorąca).

2.Smaruj się Amolem lub maścią rozgrzewającą

3.Dużo  śpij  w  cieple,  czyli  pod  kocem,  w 
skarpetach  (bo  wiadomo,  że  najwięcej  ciepła 
tracimy przez głowę i stopy).

Jak zadbać o urodę w okresie 
jesiennej pluchy?

Podamy Wam teraz kilka jesiennych trików, które 
na pewno się wam przydadzą:

● Puszące włosy – jeśli wiesz, że twoje włosy 
po wyjściu z domu całe się spuszą to spsikaj 
dłonie lakierem do włosów i  je  przegładź. 
Będzie o niebo lepiej!

● Spierzchnięte usta – pewnie wszyscy znają 
ten  problem,  gdy  usta  są  suche  i 
spierzchnięte. Aby temu zapobiec smaruj je 
różnymi balsamami.

● Mokre ubrania – jest teraz zimno i ubrania 
nie zawsze zdążą wyschnąć, zabierz ubranie 
ze sobą na  wieszaku i  weź  prysznic.  Para 
naturalnie wysuszy ubranie.

● Polepsz  swój  humor  –   jesień  to  ponury 
okres roku, więc warto go sobie polepszyć! 
Zapal  kadzidełka,  świeczki  i  poczytaj 
książkę!

● Bóle głowy – jeżeli często boli cię głowa, to 
może znaczyć, że jesteś odwodniony/a.

● Ogrzej  się  –  jeśli  jesteś  zmarzluchem,  to 
chroń  głowę i  stopy przed  zimnem,  bo  to 

one przepuszczają najwięcej ciepła.

● Wory pod oczami –  jesień… Nikt nie ma 
ochoty wstać z łóżka. Jeśli masz problem z 
sińcami  pod  oczami  polecamy  „zimne 
łyżki”.  Włóż  do  zamrażalki  łyżki  na  5 
minut, wyciągnij i przyłóż do powiek. Lecz 
najważniejsze – wysypiaj się!

Autor: Karolina Kozłowska i Julia Lalik, kl.7c

TRENDY JESIEŃ-ZIMA 
2017/2018

Sezon  jesień-zima  2017/2018 zbliża  się  do  nas 
wielkimi  krokami.  W  związku  z  tym 
przygotowałyśmy  dla  Was  zestawienie 
najważniejszych  trendów. Poniżej  znajdziecie 
wszystko  o  modnych  wzorach,  ubraniach, 
dodatkach, kolorach i butach.
Tym  razem  ucieszą  się  wszystkie  wielbicielki 
ciepłych i miękkich swetrów oversize, bo to jeden 
z dominujących trendów sezonu. Jednak z drugiej 
strony widać
 wyraźny powrót do tradycyjnego biurowego stylu 
i  kobiecych  garniturów.  Wszystkie  fanki 
ekstrawaganckich  ubrań  zakochają  się  w 
kolorowych futrach
i   miękkich  czapkach  we  wszystkich  kolorach 
tęczy.
Do  mody powracają  torebki  w  rozmiarze  XXL, 
kojarzone  ze  starszym  pokoleniem  berety  i 
nowość,  która  nas  zupełnie  zaskoczyła,  czyli 
ogromne kolczyki.
Jednym  z  najważniejszych  elementów  naszego 
zestawienia są najmodniejsze buty. Jesienią i zimą 
chodzimy  w  ekstremalnie  długich  kozakach  - 
najbardziej pożądana jest długość do połowy uda. 



Projektanci  jakiś  czas temu zakochali  się w aksamicie, 
który  tym  razem  pojawił  się  na  butach.  W  trendach 
pojawiają się również czerwone botki, szpilki, baleriny i 
mokasyny.
Oto  10  barw  i  wzorów  modnych  tej  jesieni  i  zimy 
2017/2018
czerwony, śliwkowy, różowy, brązowy, granatowy, szary, 
zielony, limonkowy, niebieski i pomarańczowy.
krata,  napisy,  grochy,  paski,  zimowe,  azjatyckie, 
kwiatowe, kosmiczne, folkowe i zwierzęce wzory.

Autor: Martyna Kupka i Angelika Prymula, kl.7c

Desery z jesiennych owoców, idealne 
na zimne jesienne wieczory

Jednym z najpopularniejszych jesiennych deserów jest bez 
wątpienia  szarlotka  i  jabłecznik.  Możesz  jednak 
wykorzystać  jabłka  na  wiele  innych  sposobów  -  np. 
przygotowując pieczone jabłka z miodem. Może skusisz się 
na  desery  z  innych  jesiennych  owoców,  np.  muffiny 
dyniowe, tartę śliwkową lub pieczone gruszki z dżemem i 
lodami.

Muffiny dyniowe:

Składniki:

● 250 g startej dyni
● 1 niewielki banan
● 250 g mąki pszennej
● 100 g cukru trzcinowego
● 90 g oleju (najlepiej rzepakowego)
● 2 łyżeczki proszku do pieczenia
● pół łyżeczki sody
● 15 okienek czekolady

Przygotowanie:
1. Dynię zetrzyj na tarce, a następnie 
wymieszaj ją z rozgniecionym bananem.
2. Dodaj olej.
3. Mąkę wymieszaj z proszkiem do 
pieczenia oraz sodą. Dosyp ją do masy 
dyniowo-bananowej.
4. Do masy dosyp cukier.
5. Kostki czekolady drobno posiekaj i dosyp 
je do pozostałych składników.
6. Dokładnie wymieszaj, aby powstała 
jednolita masa.
7. Przekładaj ją do foremek na muffiny 
(wyłożonych papilotkami).
8. Babeczki piecz w temperaturze ok. 200 
stopni przez 15-20 minut.

Tarta z orzechami i śliwkami:

Składniki:

Ciasto:
● 1,5 szklanki mąki
● 15 dag masła

● 2 łyżki cukru pudru
● żółtko

Obłożenie:
● 5 dag zmielonych orzechów laskowych
● 2 łyżki płynnego miodu
● 45 dag śliwek węgierek
● szczypta cynamonu
● 5 dag masła
● skórka otarta z pomarańczy

Przygotowanie:
1.Śliwki opłucz, usuń pestki i pokrój na 
ćwiartki. Obsmaż na maśle, oprósz 
brązowym cukrem. Podlej sokiem 
pomarańczowym, dodaj skórkę i duś 5 
minut. Trzymaj w cieple.
2.Kremówkę ubij i delikatnie połącz z 
mascarpone. Białka oddziel od żółtek i 
ubij na sztywno. Żółtka zmiksuj z cukrem 
waniliowym. Połącz z pianą i przesianą 
mąką z cynamonem.
3.Na małej patelni rozgrzej łyżkę oleju, 
wlej 1/4 masy i smaż po kilka sekund z 
obu stron na złoty kolor. W taki sam 
sposób usmaż jeszcze 3 placki. Posmaruj 
je masą serową, obłóż częścią śliwek i 
złóż na pół. Na talerzu obłóż pozostałymi 
śliwkami.

Dobra rada:

Ciasto przed podaniem możesz posypać cukrem 
pudrem lub polać roztopioną białą czekoladą.

Autor: Karolina Kozłowska i Julia Lalik, kl.7c



Śmieszki z różnych zakątków 
Internetu

Witamy w naszym kąciku humorystycznym ,,Śmieszki z 
różnych zakątków internetu". Z tytułu już wynika, że 

będą tutaj się pojawiać ,,śmieszki", czyli suchary i 
głównie memy np: ,,ten uczuć", wykresy, komiksy oraz 
sytuacje życiowe, które mają w sobie trochę humoru. 

Mamy nadzieję że uda nam się Was rozbawić ;D. 
Zapraszamy ^.^!

Na początek parę memów:

Ciekawe czy dla każdego 8'D

Znajome... Bardzo

Najgorsze co może się zdarzyć

Och... Chyba się nie da

Teraz parę sucharów;-):



A na koniec historyjka z życia:

Mamy  nadzieję  że  spodobał  Wam  się  nasz  kącik 
humorystyczny  ,,Śmieszki  z  różnych  zakątków 
Internetu". W następnym numerze  gazetki  pojawi  się 
jeszcze  więcej  zabawniejszych  ,,śmieszków".  Do 
zobaczenia!

Autor: Dominika Lenar i Karolina Nojman, kl.7c

Za co lubimy jesień?
Czy nam się  to podoba czy nie,  jesień nas wita.  Choć 
pewnie każdy wolałby, żeby lato trwało okrągły rok, są 
tacy,  którzy  jesień  lubią,  więc  postarajmy  się  i  my 
spojrzeć na nią łaskawym okiem i polubić ją choć trochę. 
Tak na pewno łatwiej będzie ją przeżyć. Ba! Może być 
całkiem  miło,  bo  jak  każda  pora  roku,  również  ta 
przedostatnia ma swoje niezaprzeczalne walory...

Herbaty w wielkich kubkach
I  kakao  lub  mleczna  kawa.  Latem wypijamy ogromne 
ilości  wody,  zimą  przestaje  nam  smakować  i  część 
płynów uzupełniamy w postaci herbat. Mmm, połączenie 
ulubionego  serialu  lub  książki  z  kubkiem  gorącej 
czekolady  lub  herbaty  w  dłoni  wydaje  się  być 
kombinacją idealną.

Ciepłe koce i…skarpety
Bez  koca  to  nie  robota!  Och,  czymże  byłaby 
jesień,  bez  narzuty,  kocyka, ewentualnie  ciepłej 
bluzy  lub  szlafroka,  a  chodzenie  w  ciepłych 
skarpetach  po  domu  naprawdę  jest  przyjemne. 
Warto jeszcze wtedy zaopatrzyć w gorący kubek z 
ulubionym  napojem,  który  będzie  rozgrzewał 
nasze dłonie

Halloween

Wielu ludzi, zwłaszcza młodych lubi Halloween, 
bo z tym związane jest mnóstwo ciekawych zabaw 
np. łowienie jabłek, drążenie dyń itp.

Czy wiesz, że...
 - Największa dynia pochodzi ze Szwajcarii i waży 
1053,5 kilograma.
 -  Geneza Halloween nie  jest  do  końca  znana. 
Może nią być  rzymskie  święto  na  cześć bóstwa 
owoców i nasion (Pamony) lub celtycki obrządek 
Samhain,  podczas  którego  żegnano  lato,  witano 
zimę oraz  obchodzono  święto  zmarłych.  Nazwa 
Halloween  jest  najprawdopodobniej  skróconym 

All  Hallows’ E’en,  czyli  wcześniejszym  „All 
Hallows’ Eve” – wigilia Wszystkich Świętych.
 -  Rzadko  zdarza  się,  aby  podczas  Halloween 
wystąpiła  pełnia  księżyca.  Najbliższe  takie 
wydarzenie nastąpi w 2020 roku. Wcześniej taka 
sytuacja miała miejsce m.in. w 1925, 1944, 1955 i 
1974 r.
 -  Jeśli  już przy kolorach jesteśmy.  Wiecie  skąd 
pomarańczowy  i  czarny  kolor  jako symbol 
Halloween?  Pomarańczowy  oznacza  koniec 
zbiorów związany z jesienią, a czarny reprezentuje 
,,śmierć” lata.
 -  Samhainophobia to  strach  przed  Halloween. 
Cierpi na nią tysiące ludzi..
 - W Halloween dzieci i dorośli przebierają się za 
potwory,  takie  jak  wampiry,  duchy  czy 
czarownice.  Kostiumy  są również oparte  na 
postaciach  z  telewizji.  Pierwsze  kostiumy  na 
Halloween pojawiły się w 1930 roku
 -  Dlaczego  Kościół katolicki  odcina  się od 
Halloween? Z prostej przyczyny – ponieważ noc z 
31 października na 1 listopada jest także ważnym 
świętem  w Kościele  Szatana.  Z  tegoż powodu 
Kościół rzymskokatolicki  potępia Halloween i 
utożsamia je z kultem Szatana.
 - Dlaczego Halloween może by niebezpieczne dla 
dzieci?  Jak  pokazują statystyki,  dzieci  w  dniu 
Halloween są ponad dwukrotnie bardziej narażone 
na śmierć w wypadku samochodowym jako piesi, 
niż w jakikolwiek inny dzień w roku.
- Legenda głosi,  że jeśli zobaczymy w Halloween 
pająka,  będzie  to  czuwający  nad  nami  duch 
bliskiej osoby.



Jesienne spacery
Wiele osób kocha spacery jesienią, kiedy liście na 
drzewach są kolorowe.  Takie spacery są bardzo 

przyjemne i zdrowe, a przy okazji można się także 
świetnie bawić np. zbierając kasztany lub liście aby w 

domu zrobić z nich piękne jesienne dekoracje.

Czy wiesz skąd wzięły się nazwy miesięcy?
•Wrzesień zawdzięcza swoje imię fioletowym wrzosom. 
Kwitną one w lasach, przypominając, że rozpoczyna się 
złota polska jesień, z babim latem i malowniczymi 
chmurkami na niebie.
•Październik-paździerze to słoma z lnu i konopi, które 
już teraz rzadko się uprawia. Kiedyś, gdy większość 
ubrań tkało się z lnu, wielu ludzi zajmowało się 
przerabianiem tej rośliny na płótno. Podczas tej przeróbki 
powstawały odpady lnu - paździerze. I właśnie o tej 
porze roku wszędzie pełno było paździerzy.
•Listopad-jego nazwa wywodzi się od liści opadających z 
drzew. Szeleszczą pod stopami, wirują na wietrze albo 
fruną niesione silnym podmuchem zawiei. Dlaczego 
listopad nie nazywa się deszczopad, przecież najczęściej 
jest deszczowy?
•Grudzień-w tym miesiącu ziemia zamienia się w grudy, 
ściśnięta mrozem, stąd nazwa grudzień.

A oto przysłowia związane z tymi miesiącami
Skoro wrzesień, to już jesień.

Gdy we wrześniu plucha - będzie zima sucha.

Gdy  październik  ciepło  trzyma,  zwykle  mroźna 
bywa zima.

Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa.

W listopadzie goło w sadzie.

Grudzień - ziemię grudzi i izdebki studzi.

Jak się grudzień zaczyna, taka będzie cała zima.

Kilka nietypowych i zabawnych świąt w 
miesiącach jesiennych:

10.01 Dzień Muzyki
10.02 Dzień Anioła Stróża
10.04 Dzień Zwierząt
10.06 Dzień Uśmiechu
10.07 Dzień Tkaczki
10.11 Dzień Wychodzenia z Szafy
10.12 Dzień Bezpiecznego Komputera
10.21 Dzień Bez Skarpetek
10.22 Dzień Caps Locka
10.25 Dzień Kundelka
11.10 Dzień Jeża
11.12 Dzień Bicia Rekordów
11.13 Dzień Placków Ziemniaczanych
11.14 Dzień Króla Juliana
11.18 Dzień Antybiotyków
11.19 Dzień Toalet
11.20 Dzień Krawata
11.21 Dzień Telewizji
11.22 Dzień Kredki
11.24 Dzień Buraka
11.25 Dzień Pluszowego Misia
11.28 Dzień Pocałunku
11.30 Dzień Białych Skarpetek
12.13 Dzień Telewizji dla Dzieci
12.14 Dzień Małpy
12.15 Dzień Herbaty
12.16 Dzień Pokrywania Wszystkiego Czekoladą
12.17 Dzień Bez Przekleństw
12.18 Dzień Emigranta
12.19 Dzień Zielonych Roślin
12.20 Dzień Ryby
12.24 Dzień Raju
12.28 Dzień Całowania
12.30 Dzień Serka Wiejskiego

Autor: Emilia Nowakowska,
Paulina Olejnik i Oliwia Blaszka, kl.7 c



Ruch to zdrowie
Skąd się wzięła nazwa „soccer”? Przecież cały świat, 
poza mieszkańcami USA i Kanady, używa nazwy 
„football”. A jednak słówko to wywodzi się z Anglii i jest 
nazwą prawidłową! Użyto go jako skrót od nazwy 
Association Football, czyli Związek Piłki Nożnej. Celem 
tego zabiegu było odróżnienie nazwy związku od 
Związku Rugby, który jest nazywane „rugger”.

Autor „Przygód Sherlocka Holmesa” był... 
bramkarzem?

Arthur Conan Doyle, słynny pisarz, wspominał, że grał w 
piłkę jako bramkarz w pierwszym profesjonalnym klubie 
piłkarskim (Southampton FC) jako A.C. Smith. To jeden 
z mitów, jakimi otaczał się Doyle, ale... powieściowy 
detektyw wspominał doktorowi Watsonowi, że był 
golkiperem w klubie Portsmouth AC.

Z piłką na księżyc

Fanem piłki był podobno pierwszy człowiek na 
Księżycu, Neil Armstrong. Chciał nawet zabrać 
futbolówkę ze sobą na Srebrny Glob, jednak uznano to za 
gest „antyamerykański”. I Tak pierwszy kosmiczny mecz 
w historii nie doszedł do skutku

Pies ratuje mistrzostwa!

W 1966 r., ktoś ukradł z opactwa westminsterskiego złotą 
statuetkę Pucharu Świata. Na szczęście odnalazł ją... 
piesek, o wdzięcznym imieniu Pickles. Statuetka została 
przez psiaka odnaleziona w trakcie spaceru z jego 
właścicielem.

Wstydliwe kłopoty żołądkowe

Dość kłopotliwa sytuacja. Grający w meczu kadry 
narodowej Lineker był chory na żołądek. Ten 
niestety nie wytrzymał wysiłku i angielski idol... 
cóż, przeniósł się do czasów niemowlęcych.

Maratończycy!

Średnio w trakcie spotkania piłkarz przebiega 
ok.10 km. Najczęściej bez piłki przy nodze. 
Oznacza to, że w ciągu 3–4 meczów piłkarz 
przebiega cały maraton!

Autor: Szymon Kopeć i Marcel Hryckiewicz, kl.7c

Polskie dni jesieni
W polskiej tradycji mamy wiele jesiennych świąt. 
Od najsmutniejszych po najweselsze. Są to święta, 

o których nie powinniśmy zapominać.

Święta Pamięci Zmarłych
W 835 roku papież Jan XI ustanowił uroczystość 

Wszystkich Świętych, którą obchodzimy co roku 1 
listopada ku czci zmarłym. 2 listopada przypada 

dzień Zaduszny, który został ustanowiony w 
Kościele w 998 r. za sprawą opata benedyktynów 
z Cluny św. Odilona. Dzień ten poświęcony jest 

modlitwie i nabożeństwom odprawianym w 
intencji wszystkich zmarłych. Szczególności za 
dusze, które nadal odbywają pokutę czyśćcową.

Źródło: 
http://www.polskatradycja.pl/folklor/swieta/jesien
ne.htm/

„Dla tych, którzy odeszli"
 Gellnerowa Danuta

Dla tych którzy odeszli w nieznany świat,
płomień na wietrze kołysze wiatr.

Dla nich tyle kwiatów pod cmentarnym murem
i niebo jesienne u góry

Dla nich harcerskie warty i chorągiewek gromada,
i dla nich ten dzień – pierwszy dzień listopad

Narodowe Święto Niepodległości
Święto narodowe co roku obchodzone 11 listopada 

upamiętnia odzyskanie przez Polskę 
niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów 

(1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą 
z 23 kwietnia 1937 r. Dzień ten jest dniem 

wolnym od pracy. Główne obchody, z udziałem 
najwyższych władz państwowych, odbywają się w 
Warszawie na placu marsz. Józefa Piłsudskiego, 

przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Inne formy 
obchodów to: Bieg Niepodległości organizowany 
od 1989 w Warszawie, Koncert Niepodległości 

organizowany od 2009 roku w Muzeum Powstania 
Warszawskiego, wykłady i inscenizacje 

historyczne, koncerty patriotyczne czy parady 
ulicami miast, np. Marsz Niepodległości w 

Warszawie, Marsz Patriotów i Radosna Parada 
Niepodległości w Wrocławiu, Parada 

niepodległości w Gdańsku.
Źródło: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_Święto_N
iepodległości

„Niepodległość”
Marcin Wolski

Spośród słów używanych nieczęsto, 
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,

słowo, które brzmi – niepodległość.
Niepodległość to brąz na cokołach,
lecz na co dzień – mówiąc po prostu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_marsz._J?zefa_Pi?sudskiego_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_?wi?to_Niepodleg?o?ci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_?wi?to_Niepodleg?o?ci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gda?sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parada_niepodleg?o?ci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parada_niepodleg?o?ci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc?aw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radosna_Parada_Niepodleg?o?ci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radosna_Parada_Niepodleg?o?ci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marsz_Patriot?w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marsz_Niepodleg?o?ci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parada_(wydarzenie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Powstania_Warszawskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Powstania_Warszawskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_Niepodleg?o?ci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gr?b_Nieznanego_?o?nierza_w_Warszawie


polski dom, polski las, polska szkoła,
polska władza i polski Kościół.
Ono znaczy – bez strachu spać.

Ono znaczy – spokojnie się budzić,
kochać, śmiać się i pewnie trwać

– w wolnym kraju wśród wolnych ludzi.
Autor: Emilia Dumana

Podziękowania
Dziękujemy za przeczytanie i docenienie naszej pracy. 
Mamy nadzieję, że gazetka podobała się i zajrzycie do 

następnego numeru. Chcieliśmy poinformować, że 
zdjęcia użyte w gazetce są z internetu i nie są naszą 
własnością!!! Życzymy wam z całego serca dobrych 

ocen i miło spędzonego czasu. Oprawę graficzną 
wykonała Emilia Dumana.
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