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NOWOŚCI SZKOLNE
Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości w naszej szkole są
organizowane przeróżne akcje, o których
chcielibyśmy Wam przypomnieć.
1. Konkurs Językowy- ,,100 słówek na 100
lat niepodległości"- konkurs odbywa się na
platformie Kahoot, organizatorami są p. S.
Witek i p. K. Pietryga
2. ,,Turniej Niepodległościowy"skierowany dla klas 4,5 oraz 7,
organizowany przez p. D. Jakubczak
3. ,,Droga do Niepodległej"- konkurs
wiedzowy dla kl.7,8 i 3 gimnazjum w
formie quizu Kahoot, organizator: p. J.
Stanowska
4. ,, 100 skojarzeń na 100 lat
Niepodległej"- konkurs twórczego
myślenia, w formie łańcucha skojarzeń,
organizator: p. K. Nowak
5.,,Konkurs Pieśni Patriotycznej”organizatorki konkursu: p. A. Hyla i p. J
Stanowska

BohaterON
AKCJA BOHATERON
Organizatorem Projektu jest
Fundacja ,,SENSORIA” z siedzibą we
Wrocławiu. Jego celem jest upamiętnienie
i uhonorowanie uczestników Powstania
Warszawskiego, jak również edukowanie
społeczeństwa, promowanie
patriotycznych postaw oraz tożsamości
narodowej.
Akcja "Kartka dla Powstańca"
stanowiąca integralną część Projektu
BohaterON ma na celu umożliwienie
każdej zainteresowanej osobie wysłanie
nieodpłatnej pocztówki, kartki do
wybranego Powstańca.
W naszej szkole klasa 8c wraz z p. J.
Stanowską włączyła się do tej akcji, tym
samym wyrażając ogromny podziw dla
powstańców!

O akcji:
Powstanie Warszawskie zapisało się na
kartach historii jako jedno z
najważniejszych wydarzeń kształtujących
Autor artykułu: Klaudia Starowicz
polską tożsamość. Było uosobieniem
kluczowych wartości, takich jak patriotyzm,
wolność czy determinacja w
przeciwstawianiu się wrogom.

Niestety, wśród kolejnych pokoleń
Akcja jest naprawdę dobrze zorganizowana
świadomość jego znaczenia stopniowo
pomimo opóźnień, spowodowanych tak
zanika. W tym samym czasie odchodzą od wielką ilością osób angażujących się w to.
nas ostatni Powstańcy, którzy pełnią
Dzięki staraniom i stworzeniu takie akcji
fundamentalną rolę w podtrzymywaniu
młodzież już na pewno będzie pamiętać o
pamięci, przedstawiając wydarzenia
powstańcach!
tamtych dni z bezpośredniej perspektywy.
Ludzie Ci zasłużyli na naszą wdzięczność,
Autor artykułu: Klaudia Starowicz
pamięć i szacunek – akcja BohaterON
Martyna Kupka
pozwala każdemu na wyrażenie tego w
Karolina Kozłowska
symboliczny sposób.
Aby pamiętać o powstańcach powstała ta
akcja. Ogólnie chodzi w niej o to, aby
uczniowie zgłoszonych szkół najpierw
poszli odebrać specjalne pocztówki
stworzone na potrzeby tej akcji, a potem
napisali krótki list i parę słów podziękowań.
W lipcu 2017 roku BohaterON otrzymał
wyróżnienie w kategorii „kampanie
Logo jest własnością Bohateron.pl
organizacji pozarządowych” w
prestiżowym konkursie na najlepszą
Kampanię Społeczną Roku 2016. Za
działania przeprowadzone w II edycji
kampania otrzymała tytuł Wydarzenia
Historycznego Roku 2017 w 11. edycji
plebiscytu „Wydarzenie Historyczne Roku”
– konkursu organizowanego przez Muzeum
Historii Polski, nagradzającego
najciekawsze przedsięwzięcia historyczne
promujące polską historię i kulturę.

Życie Polaków podczas I
Wojny Światowej
Z chwilą wybuchu wojny sytuacja
Polaków we wszystkich trzech zaborach
była bardzo różna. Największymi
swobodami cieszyli się Polacy
zamieszkujący ziemie znajdujące się pod
zaborem austriackim. Istniały tam
zalegalizowane partie polityczne, a Polacy
posiadali swą reprezentację w parlamencie
austriackim. Z drugiej strony panowało na
tych ziemiach olbrzymie zacofanie
gospodarcze i bieda. W zaborze pruskim
mimo, iż warunki gospodarcze były o wiele
lepsze, a ludzie nie cierpieli takiej biedy, to
Polacy byli bardzo dyskryminowani. W
zaborze rosyjskim zaznaczył się dość
wyraźny wzrost gospodarczy. Istniały tam
też silne tajne organizacje.
Dzieci zostały pozbawione dzieciństwa,
młodzież możliwości nauki i zabawy, starsi
wszystkiego, na co pracowali całe lata.
Najgroźniejsza kara, mianowicie kara
śmierci, czyhała na każdym kroku, często
tylko za to, że jest się Polakiem.

Śmierć, egzekucje, przesiedlenia, krzyk,
rabunkowej i niszczycielskiej działalności
„Kamienie na szaniec” Aleksandra
poniżanie, bicie stały się codziennością,
okupantów, którzy zmierzali do
Kamińskiego
jakby przyjętą zasadą traktowania ludności
przestawienia całej gospodarki na
Książka opowiada o losach trójki
polskiej.
produkcję wojenną. Dotkliwe szkody
bohaterów: Alka, Rudego i Zośki żyjących
Mimo działań wojennych, angażujący się
przyniosło także masowe wywożenie
podczas okupacji przez Niemców. Chłopcy
żołnierze Polscy wspólnie organizowali
ludności na roboty przymusowe,
borykają się z wieloma problemami m.in.
sobie życie codzienne, starali się cieszyć
mobilizacja do wojska oraz straty
podejmują się pomocy podczas, akcji
sabotażowych i dywersyjnych. Więcej
każdym przeżytym przez nich dniem.
demograficzne spowodowane przez wojnę.
Ilustracjami tych dni są karty pocztowe
W tym samym czasie na ziemiach polskich dowiesz się czytając tę wspaniałą książkę
opowiadającą o niezwykłych aktach odwagi
(widokówki) i zdjęcia frontowe przesyłane
zwiększyło się bezrobocie. Okupanci
i poświęcenia się dla ojczyzny. Książkę
przez żołnierzy do ich bliskich.
niemieccy zabraniali wypłacać
można znaleźć w naszej bibliotece szkolnej.
Przedstawiają one sceny z życia
bezrobotnym zasiłki. Utrudniano także
frontowego, zniszczenia wojenne czy życie pomoc zorganizowaną przez społeczeństwo „Zośka i Parasol” Aleksander Kamiński
koszarowe. Lecz także musieli zmagać się z
Polskie, na przykład zakazywano
Książka powstała na podstawie sławnego
archiwum Jana Rodowicza – Anody. Autor
chłodem, wilgocią, oblepiająca wszystko
wydawania tanich obiadów.
prowadzi swych bohaterów –
ziemię, plagami wszy, szczurów, chorób
Autor artykułu: Szymon Chromik
spadkobierców ideałów ,,Kamieni na
zakaźnych. Strach przeradzający się w
Rafał Pytel
szaniec” – przez barykady powstańcze od
przerażenie. Strach przed śmiercią, ale po
Woli poprzez Starówkę po Czerniaków.
tygodniach tkwienia w okopach, strach
Obecne wydanie wzbogacono unikatowymi
przed wszystkim.
zdjęciami bohaterów, a także wstępem
Lata 1914 do 1918 przyniosły gospodarce
Barbary Wachowicz. Jeśli chcesz
dowiedzieć się więcej, to z zapałem sięgnij
na ziemiach okupowanej polski ogromne
po tę właśnie książkę!
straty. Zarówno rolnictwo, jak i przemysł,
komunikacja oraz inne dziedziny życia
Autor: Emilia Nowakowska
kraju doznały znaczącego uszczerbku, nie
https://www.dzieje.pl/aktualnosci/500-tys-polakow-stracilo-zycie-wtylko w rezultacie bezpośrednich szkód
armiach-zaborczych-w-i-wojnie-swiatowej
spowodowanych działaniami wojennymi,
Książki warte uwagi
lecz przede wszystkim na skutek

,,DYWIZJON 303"- Polacy
i dobre wojenne kino?
Film opowiada o losach bohaterów
służących w Królewskich Siłach
Powietrznych Wielkiej Brytanii, czyli m.in.
Janie Zumbachu (Maciej Zakościelny) czy
Witoldzie Urbanowiczu (Piotr Adamczyk).
Możemy obserwować ich walkę – zarówno
z Niemcami w powietrzu, jak i z nieufnymi
Brytyjczykami na ziemi.
Film Denisa Delicia został zainspirowany
bestsellerem autorstwa Arkadego Fiedlera,
co ma go odróżniać i uczynić tym jedynym
i najprawdziwszym. Jednak jest on
pozbawiony dramaturgii. Widz odnosi
wrażenie, że członkowie Dywizjonu 303
przez całą wojnę wyśmienicie się bawią,
swój czas spędzając na ciągłym
przesiadywaniu w pubie i podrywaniu
dziewczyn. A gdy tego nie robią, to
wzbijają się w przestworza, by zestrzeliwać
niemieckich pilotów w liczbach hurtowych.
Wszystko traktują jak dobrą zabawę.
Niczego się nie boją. Śmierć na polu walki
jest dla nich niewyobrażalna. Wszędzie są
witani brawami i uśmiechem na ustach.
Jednak bardzo dobry wybieg
scenariuszowy, pozwala nie tylko dalej
uwiarygodnić przedstawiony w filmie
świat, ale też uciec przed oskarżeniami o

sztuczne unarodowienie tej historii. W
Dywizjonie 303 nie brakuje scen o szeroko
pojętym zacięciu patriotycznym, lecz to
zdecydowanie nie jest film próbujący na
siłę uświęcić Polaków. Jeżeli mówi się w
nim o ojczyźnie, to równie dobrze może
chodzić o Polskę, Wielką Brytanię czy III
Rzeszę.
Mimo wszystko film wywołał ogromne
wrażenie na widzach. Przedstawienie
historii polskiego dywizjonu świetnie
komponuje się z 100 rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Wszystkim którzy jeszcze jednak nie
zdołali obejrzeć tej świetnej ekranizacji,
koło dziennikarskie ją gorąco poleca ;)
Autor artykułu: Klaudia Starowicz

Kadry filmu „Dywizjon 303”

Ciekawostki historyczne
Witamy!
Jako że zbliżają się obchody setnej rocznicy
odzyskania niepodległości postanowiłyśmy
przygotować trochę ciekawostek
historycznych.
1. III Rzesza ogłosiła żałobę narodową po
śmierci Józefa Piłsudskiego
2. Polska przez cały XX wiek
wypowiedziała tylko jednemu krajowi
wojnę i tym krajem była Japonia.
3. Miasto Katowice w latach 1953 - 1956
nazywało się Stalinogród.
4. Pies Józefa Piłsudskiego wabił się ,,Pies".
5. Niepodległość Polski została oficjalnie
zapowiedziana na 7 listopada 1918 roku.
6. Józef Piłsudski był wielbicielem
twórczości Juliusza Słowackiego, którego
uważał nawet za największego poetę.
7. Józef Piłsudski w stosunku do lubianych
przez siebie podkomendnych używał często
określenia „dziecko”.
8. Roman Dmowski nigdy się nie ożenił,
gdyż darzył uczuciem Marię
Juszkiewiczową, która wybrała i poślubiła
w 1899 roku Józefa Piłsudskiego.

9. Dmowski był poliglotą – władał biegle
udział w bitwie o Monte Cassino. W
językiem francuskim, angielskim, rosyjskim
jednostce nadano mu stopień kaprala.
i portugalskim, a także rozumiał m.in.
15. W Legionach Polskich obowiązywała
niemiecki.
komenda polska, polskie było także
10. Józef Piłsudski biegle posługiwał się
umundurowanie. Dowódcy niższych
językami francuskim, polskim, rosyjskim i szczebli, do dowódcy kompanii włącznie,
niemieckim.
byli obieralni. Nie istniały stopnie
11. Józef Piłsudski jako marszałek
oficerskie, tylko funkcje dowódcze:
wielokrotnie zmuszany był do publicznych
komendanta kompanii, batalionu itp.
wypowiedzi, nie lubił publicznych
16. Przez Legiony Polskie przeszło ok. 21
wystąpień, a gdy coś mówił często „nie
tys. Polaków.
owijał w bawełnę”. Przykład jego
17. W 1945 roku komunistyczny rząd (w
wypowiedzi to: „Polacy są narodem
Niemczech) ogłosił 22 lipca jako święto
idiotów”.
narodowe nazywając je Narodowym
12. Józef Piłsudski nigdy nie zasnął, dopóki
Świętem Odrodzenia Polski.
na stoliku koło jego łóżka nie leżał
18. Tarnów jako pierwszy odzyskał
naładowany rewolwer.
niepodległość.
13. ,,Rozszumiały się wierzby płaczące” –
19. Inicjatorem ogłoszenia niepodległości
ukochana pieśń polskich partyzantów z II
Polski był Książę Regent Zdzisław
wojny światowej powstała na melodię
Lubomirski.
prawdziwego carskiego szlagieru okresu
20. Biografia Paderewskiego ma
Wielkiej Wojny: ,,Pożegnanie Słowianki” tytuł ,,Ignacy Paderewski ulubieniec kobiet"
Wasilija Agapkina.
21. Ignacy Jan Paderewski w 1915 roku
Wojtek – syryjski niedźwiedź brunatny
wraz z Henrykiem Sienkiewiczem założył
adoptowany przez żołnierzy 22 Kompanii
w Vevey Szwajcarski Komitet Generalny
Zaopatrywania Artylerii w 2 Korpusie
Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce.
Polskim dowodzonym przez gen.
Władysława Andersa. Niedźwiedź brał
W tym samym roku wyjechał do Stanów

Zjednoczonych, gdzie kontynuował swą
działalność.
22. Stefan Żeromski po wybuchu I wojny
światowej zgłosił się do Legionów
Polskich, jednak nigdy nie brał udziału w
walkach.

listopada. Żył nimi cały naród. Ale rankiem
polityk, publicysta, Minister Spraw
10 listopada 1918 roku, gdy pociąg z
Zagranicznych, poseł na Sejm
Magdeburga wjechał w końcu na dworzec
Ustawodawczy RP oraz II i III Dumy
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, na byłego
rosyjskiej, polityczny przeciwnik
komendanta Legionów oczekiwało jedynie
Piłsudskiego. Urodził się 9 maja 1864 w
kilkanaście osób. „Naród w tej biedzie
Kamionku obecnie okolice Warszawy. Po
jedno znajduje lekarstwo: Piłsudski. Od
wybuchu I wojny światowej wszedł w skład
hiszpańskiej choroby, od Niemców, od
utworzonego 25 listopada 1914 r. w
Warszawie Komitetu Narodowego
Autor artykułu: Dominika Lenar samolubstwa magnatów, głupoty polityków,
od głodu i braku pieniędzy leczy ta
Polskiego, który reprezentując orientację
Karolina Nojman
uniwersalna recepta” .Inni politycy,
prorosyjską, skupiał głównie
oszołomieni tempem wydarzeń, jeszcze
przedstawicieli Narodowej Demokracji oraz
długo nie potrafili się zmierzyć z rosnącą w Stronnictwa Polityki Realnej. W 1917 roku
Postacie historyczne
siłę legendą Piłsudskiego. Widać było, jak
Dmowski założył Komitet Narodowy
wielką moc sprawczą może mieć
Polski w Paryżu. Wraz z Władysławem
Polska odzyskała niepodległość , dzięki
dramatyczna biografia, nawet jeśli pewna
Grabskim i Ignacym Paderewskim
walce tysięcy żołnierzy i pracy wielu
jej część jest tylko mitem. Zmarł 12 maja
reprezentował Polskę na konferencji
działaczy politycznych. Wyróżniali się
1935 roku w Belwederze na raka wątroby.
paryskiej w 1919 roku. Brał ze strony
wśród nich:
polskiej udział w podpisaniu traktatu
wersalskiego. Zmarł po długiej chorobie 2
1.Józef Piłsudski (1867-1935) – polski
stycznia 1939 r. w Drozdowie koło Łomży.
polityk, wojskowy i przywódca państwa.
Urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie
na dzisiejszej Litwie w zbiedniałej rodzinie
szlacheckiej. Od 1914 do 1917 roku główny
Komendant Polskiej Organizacji
Wojskowej. Następnie aresztowany i
osadzony w niemieckiej twierdzy w
Magdeburgu, co wzmocniło jego renomę
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/
jako bojownika o polską niepodległość.
Roman_Dmowski_in_color.jpg/220px-Roman_Dmowski_in_color.jpg
Plotki o przyjeździe Józefa Piłsudskiego do
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/
Jozef_Pilsudski1.jpg/173px-Jozef_Pilsudski1.jpg
Warszawy zaczęły się pojawiać na początku
2. Roman Dmowski (1864-1939)- polski 3. Ignacy Daszyński (1866-1936)- polityk,

działacz socjalistyczny, przywódca Polskiej
Partii Socjalistyczno-Demokratycznej
Galicji i Śląska oraz Polskiej Partii
Socjalistycznej, publicysta, redaktor
Naprzodu i Pobudki. Ignacy Daszyński
urodził się 26 października 1866 r. w
Zbarażu na Podolu w rodzinie urzędniczej.
Po wybuchu I wojny światowej, na
początku sierpnia 1914 r., przywdział
mundur strzelecki i przyłączył się na krótko
do I Kompanii Kadrowej, otrzymując
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/
Ignacy_Daszynski2_%28cropped%29.jpg/185px-Ignacy_Daszynski2_
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Genera
stanowisko zastępcy komisarza
%28cropped%29.jpg
%C5%82_J%C3%B3zef_Haller.jpg/178px-Genera%C5%82_J
wojskowego na Miechów i pow.
%C3%B3zef_Haller.jpg
miechowski. Kilka dni później powrócił do
5. Władysław Sikorski (1881–1943)Krakowa, gdzie aktywnie uczestniczył w
4. Józef Haller (1873-1960)- ,
utworzeniu powstałego 16 sierpnia 1914 r. Przewodniczący ZHP, działacz polityczny i
polski wojskowy i polityk, generał broni
Naczelnego Komitetu Narodowego,
Wojska Polskiego, Naczelny Wódz
społeczny. Urodził się 13 sierpnia 1873 r. w
wchodząc w skład Sekcji Zachodniej. Na
Jurczycach koło Krakowa, w rodzinie
Polskich Sił Zbrojnych i premier rządu na
wiadomość o powrocie do Warszawy
ziemiańskiej. Po wybuchu I wojny
uchodźstwie podczas II wojny światowej.
uwolnionego z więzienia w Magdeburgu
światowej na krótko zmobilizowany do
Urodził się 20 maja 1881 r. w Tuszowie
Józefa Piłsudskiego wraz z rządem
armii austriackiej. Przeniesiony następnie
Narodowym koło Mielca w zaborze
lubelskim oddał mu się do dyspozycji.
do powstającego we Lwowie Legionu
austriackim. 9 sierpnia 1914 r., po wybuchu
Zmarł w nocy z 30 na 31 października 1936
Wschodniego, stał się jednym z jego
roku w Bystrej Śląskiej.
wojny, mianowany został przez Józefa
organizatorów. Zmarł 4 czerwca 1960 r. w
Londynie.
Piłsudskiego komisarzem wojskowym na
Galicję, reprezentującym nieistniejący w
rzeczywistości Rząd Narodowy. Po
powstaniu Naczelnego Komitetu
Narodowego 17 sierpnia 1914 r. został
szefem Departamentu Wojskowego Sekcji

Zachodniej , której okoliczności do dziś nie
zostały w pełni wyjaśnione.
2)

a) Władysław Sikorski (1881–1943)polski wojskowy i polityk, generał broni
Wojska Polskiego, Naczelny Wódz
Polskich Sił Zbrojnych i premier rządu na
uchodźstwie podczas II wojny światowej.
b) Roman Dmowski (1864-1939)- polski
polityk, publicysta, Minister Spraw
Zagranicznych, poseł na Sejm
Ustawodawczy RP oraz II i III Dumy
rosyjskiej, polityczny przeciwnik
Piłsudskiego.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/Sikor.jpg/
186px-Sikor.jpg

MINI QUIZ
Dopasuj zdjęcia do opisów poszczególnych
osób. Jeden opis został podany dodatkowo.
1)

3)

c) Józef Piłsudski (1867-1935) – polski
polityk, wojskowy i przywódca państwa.
Urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie
na dzisiejszej Litwie w zbiedniałej rodzinie
szlacheckiej. Od 1914 do 1917 roku główny
Komendant Polskiej Organizacji
Wojskowej.
d) Józef Haller (1873-1960)- ,
Przewodniczący ZHP, działacz polityczny i
społeczny. Urodził się 13 sierpnia 1873 r. w
Jurczycach koło Krakowa, w rodzinie
ziemiańskiej.
Autor: Oliwia Blaszka
Paulina Olejnik

