
 

 

 

WYDANIE SPECJALNE 

Z OKAZJI 100 LECIA ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ  

  



 

 

Drodzy Czytelnicy, 

      Jest dla nas zaszczytem oddać w Wasze ręce ten numer naszej gazetki w tak szczególną 

rocznicę, jaką jest 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody takie to ważna 

okazja do zastanowienia się, co znaczą dla nas słowa: patriotyzm, honor, ojczyzna… Pamięć 

o tych, dzięki którym żyjemy w czasach wolności, nasza tożsamość narodowa to kolejne 

istotne sprawy, z którymi spotykacie się tu w szkole poprzez uczestnictwo w lekcjach temu 

poświęconych, apelach, uroczystościach w różnych historycznych miejscach. Zapraszamy do 

lektury naszych tekstów, to jeszcze jedna lekcja historii… 

                                                                                                                                           

Redakcja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Narodowe Święto Niepodległości 

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym ustawą z kwietnia 1937 roku, czyli 

prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Do wybuchu II wojny światowej święto 

obchodzono tylko dwa razy - w roku 1937 i 1938. Podczas okupacji hitlerowskiej oficjalne 

świętowanie, podobnie jak i każde inne przejawy polskości były niemożliwe. W roku 1944 

władze świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca - datę podpisania manifestu PKWN. 

Narodowe święto niepodległości obchodzone 11 listopada przywrócono 21 lutego 1989 roku 

ustawą Sejmu IX kadencji (w trakcie obrad Okrągłego Stołu). 

11 listopada 1918r. to dzień, w którym Józef Piłsudski przejął władzę. Po 123 latach niewoli 

narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. Nadeszła 

upragniona wolność. 

Dziś 11 listopada to dzień wolny od pracy. Główne obchody z udziałem najwyższych władz 

państwowych odbywają się w Warszawie przed Grobem Nieznanego Żołnierza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Czy Piłsudskiego można nazwać ikoną 

niepodległości? 

Taki tytuł miała debata poświęcona Józefowi Piłsudskiemu i innym twórcom niepodległości. 

W Szkole Podstawowej nr 68 odbyła się debata oksfordzka, na którą zaproszono uczniów 

żoliborskich szkół. Uczestniczyli w niej również uczniowie klas ósmych z naszej szkoły. 

Ciekawe tezy i przemyślenia na temat życia i działalności Marszałka dały impuls do żywej 

dyskusji. Debatę podsumował nauczyciel historii jednego z warszawskich liceów, który 

wygłosił wykład na temat Józefa Piłsudskiego i jego wkładu w odzyskanie przez Polskę 

niepodległości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Trafne przemyślenia Marszałka Józefa Piłsudskiego z 

okazji 11 listopada 

 

Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to 

klęska. 

 

Głową muru nie przebijesz, ale jeśli zawiodły inne metody należy spróbować i tej. 

 

 Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, 

teraźniejszości ani prawa do przyszłości. 

 

Gdy dookoła nas wre wszędzie kłótnia i zawiść partyjna, gdy dygoce i rozpala się 

niechęć dzielnicowa, trudno, by żołnierz był spokojny. 

 

Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem 

ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. 

 

Pamiętaj, że wartość ma nie to, co ty mówisz, ale to jak się to odbija w mózgu 

słuchającego 

 

Uczcie się historii, znajomość jej jest 

bardzo potrzebna w życiu. 



 

 

Rok 2018 Rokiem Praw Kobiet 
 

W tym roku obchodzimy 100. rocznicę przyznania Polkom praw 

wyborczych i oddajemy hołd pierwszym parlamentarzystkom.  

28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski, Tymczasowy Naczelnik Państwa, podpisał 

dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego.  

W art. 1 tego dekretu określono, że wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel 

państwa bez różnicy płci.  

W art. 7 stwierdzono, że wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele i obywatelki 

państwa posiadający czynne prawo wyborcze. 

Ta decyzja, potwierdzona w Konstytucji Marcowej, wynikała z polskiej tradycji 

republikańskiej, w której kobiety miały usankcjonowaną prawnie podmiotowość. 

Odrodzona Rzeczpospolita zapewniła im pełnię praw wyborczych.  

Sejm RP, ustanawiając rok 2018 Rokiem Praw Kobiet, wyraża uznanie 

pierwszym parlamentarzystkom:  

• Gabrieli Balickiej,  

• Jadwidze Dziubińskiej,  

• Irenie Kosmowskiej,  

• Marii Moczydłowskiej,  

• Zofii Moraczewskiej,  

• Annie Piaseckiej,  

• Zofii Sokolnickiej,  

• Franciszce Wilczkowiakowej  

oraz wszystkim orędowniczkom walki o 

równouprawnienie. 

Polska była jednym z pierwszych państw na świecie, które wprowadziło 

kobiety do parlamentu i przyznało im pełnię praw. 

Pierwsze w niepodległej Polsce wybory, podczas których kobiety i wybierały, 

i były wybierane, odbyły się 26 stycznia 1919 roku. 

W naszej szkole pamiętamy o Kobietach, które budowały Niepodległą Polskę!  



 

 

 

  

 

 

SPORT W NIEPODLEGŁEJ POLSCE 

           Odzyskanie niepodległości przez Polskę było szansą i wyzwaniem. Odbudować, a 

raczej tworzyć od nowa, trzeba było wszystkie dziedziny życia codziennego takie jak: 

gospodarkę, siły zbrojne, kulturę czy naukę. Nowym aspektem jakim się pojawił był sport, 

który zaczął szybko dostarczać dumy Polakom. 

12 października 1919 r. powstał – Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich, poprzednik 

dzisiejszego Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOL). Zadaniem komitetu było 

przygotowanie Polaków do Igrzysk Olimpijskich w Antwerpii w roku 1920. Wojna polsko – 

bolszewicka uniemożliwiła udział w Igrzyskach i Polacy po praz pierwszy wzięli udział w 

następnej olimpiadzie w Paryżu skąd wrócili z pierwszymi medalami. Srebrne krążki w 

Paryżu zdobyli kolarze torowi: Jan Łazarski, Franciszek Szymczyk, Tomasz Stankiewicz i 

Józef Lange. Z kolei Adam Królikiewicz wywalczył brąz w jeździectwie. 

          W Polsce podczas dwudziestolecia międzywojennego żywo rozwijały się dyscypliny 

takie, jak jazda konna, lekkoatletyka oraz piłka nożna. Osiągnięcia mieliśmy także w 

dziedzinie sportów lotniczych.  

Pierwszy złoty medal przywiozła Halina Konopacka, wygrywając konkurs rzutu dyskiem w 

Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie w 1928 roku.  

Rozwijała się także piłka nożna. W roku 1920, PZPN zrzeszał 215 klubów i 4855 

zawodników, co pozwalało Polsce na udział w rozgrywkach, organizowanych przez FIFA. W 

1938 r. Polacy wystąpili na swoim pierwszym mundialu. 

Łącznie w okresie XX-lecia międzywojennego, polscy sportowcy zdobyli 120 medali 

różnych imprez sportowych: igrzysk olimpijskich oraz mistrzostw świata i Europy. 



 

 

II miejsce młodzieży z SP 92 w Mazowieckim 

Konkursie  

„Moje symbole patriotyzmu” 
 

Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie realizuje projekt 

 „1918 - 2018 ŚCIEŻKI DO NIEPODLEGŁOŚCI”.  

Jego założeniem jest uczczenie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, rozbudzenie 

zainteresowań historią Polski i zaprezentowania jej w atrakcyjny sposób. 

 

Jednym z działań w ramach projektu był udział w konkursie „Moje symbole patriotyzmu” 

organizowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Uczniowie klasy 8 d: Olga, Natalia i Janek 

wystąpili w filmie, opowiadając o tym, jak rozumieją patriotyzm. Zajęli II miejsce w 

województwie. Oto zapis ich 

rozmowy: 

 
- Szacunek. 
- Tolerancja. 
- Miłość. 
 
- Pamięć o historii Polski. 
- Wdzięczność dla tych, 
którzy walczyli w obronie 
ojczyzny. 
- Duma z tego, że jesteśmy 
Polakami. 
 
- Kiedy szanuję symbole 
narodowe, takie jak: flaga, godło, hymn państwowy… 
- Kiedy dbam o język ojczysty, jego czystość i poprawność… 
- Kiedy znam i szerzę kulturę Polski w kraju i na świecie… 
- …mogę czuć się patriotą. 
 
- Osobiście podziwiam ludzi, którzy reprezentują nasz kraj i dbają o jego dobre imię. Są dla mnie 
prawdziwym symbolem patriotyzmu. 
- Urodziliśmy się w wolnej Polsce, dzięki takim bohaterom jak Jędruś Szwajkert, którego pamięć czci 
nasza szkoła, jednak ja staram się zawsze pamiętać o słowach Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie 
szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na teraźniejszość i nie ma praw do przyszłości”. 
- Dla mnie symbolem patriotyzmu jest właśnie szkoła – miejsce, gdzie mogę się rozwijać, mówić w 
języku polskim czy uczyć się historii mojego kraju – robić dokładnie to, o co walczyli: mój 
prapradziadek w powstaniu styczniowym czy dziadek w powstaniu warszawskim. 
 

Uczniowie klasy 8 d SP 92:  
Jan Galemba, Natalia Pacholec, Olga Rostkowska 



 

 

"Ku niepodległości - śladami Henryka 

Sienkiewicza" 

 Dnia 19 i 20 września 2018 roku uczniowie kl. VIIIa, VIIIb, VIIIc i VIIId pod opieką 

wychowawców wybrali się na jednodniową wycieczkę - "Ku niepodległości - śladami 

Henryka Sienkiewicza". W ten sposób chcieli uczcić rocznicę niepodległej Polski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pierwsze kroki skierowali na Powązki, gdzie znajduje się grób rodziny Sienkiewiczów 

/ sam Sienkiewicz spoczywa w kościele św. Jana w Warszawie/. Tam złożyli wiązankę biało-

czerwonych kwiatów i zapalili znicz. Następnie udali się do Woli Okrzejskiej – miejsca 

urodzin pisarza.  Skromny a elegancki dworek zrobił na wszystkich pozytywne wrażenie. 

Ukryty w gąszczu kwiatów i zieleni okalającego parku zapraszał do tajemniczego wnętrza. 

Zwiedzający mieli okazję usłyszeć wiele ciekawostek dotyczących biografii Sienkiewicza. 

Nie wszyscy wiedzieli, że pisarz 22 lata swego życia spędził w podróży. Można było spojrzeć 

z bliska na wiele sprzętów, w otoczeniu których wychowywał się autor słynnych powieści. 

Uczestnicy wycieczki z uwagą przyglądali się maszynie do pisania, którą posługiwał się 

Sienkiewicz. Uczniowie, za zgodą pracowników muzeum, mogli dotknąć fortepianu, przy 

dźwiękach którego zasypiał niegdyś mały Henio. Pani Wiesia - nasza przewodniczka z 

niezwykłą starannością opowiadała dawne dzieje. Wspomniała i o losach rodziny 

Sienkiewiczów, i o bardzo opiekuńczej niani pisarza, i o podróżach laureata Nagrody Nobla, i 

o wielkich miłościach jego życia, i oczywiście o pierwowzorach bohaterów literackich 

utworów artysty. Chętni mogli kupić książki opieczętowane pamiątkowymi stemplami lub 

samodzielnie „wybić” monetę z dawnych lat. Można też było spotkać Sienkiewicza przy 

pracy i wykonać sobie z pisarzem pamiątkowe zdjęcie. Była to oczywiście figura woskowa 

noblisty, ale wzbudziła ogromne zainteresowanie. Wycieczkowicze zwiedzili również 

Kościół p.w. św. Piotra i Pawła, gdzie był ochrzczony pisarz. Dodatkową atrakcją był Kopiec 

Sienkiewicza, na który z niekłamaną przyjemnością wdrapywali się uczniowie i skąd można 

było podziwiać panoramę okolicy. 

  



 

 

 Wycieczka była udana. Wyjazdowi towarzyszyła wspaniała atmosfera. W drodze 

powrotnej jeszcze można było słyszeć rozmowy na temat dworku Sienkiewicza, zwiedzanych 

wystaw, zasłyszanych opowieści…  

Przybliżenie sylwetki pisarza i miejsc z nim związanych - taki był cel wycieczki i został on 

świetnie zrealizowany, ponadto… pokrzepił serca i myślę, że w wielu umysłach pozostał na 

zawsze. 

      Organizator wycieczki - n-el j. polskiego  

M. Zalewska 

 

 

 Zwykłe… Niezwykłe… 

 Dziś opowiem Wam o czymś niezwykłym, a mianowicie: o zaufaniu, współpracy, 

przyjaźni i miłości do dzieci. Oto opowieść o akcji malowania, a raczej metamorfozie klasy 

szkolnej - inicjatywie podjętej przez rodziców kl. Vc. Chcieli w ten sposób pozostawić coś po 

sobie i upamiętnić setną rocznicę NIEPODLEGŁEJ Polski. 

 

  Historia zaczęła się dość niewinnie. Wrzesień 2018. Zebranie klasowe. Podekscytowani 

rodzice i wychowawczyni, która nieśmiało pyta rodziców: Czy potrafimy, możemy 

pomalować, odnowić salę 40. I tu zaskoczenie... Nikt nie 

chowa głowy w piasek i chętnie osoba za osobą zgłasza się 

do malowania. Wtedy już wszyscy wiedzieliśmy, że to 

wyzwanie jest dla nas. Wywołany do tablicy / przez 

wychowawczynię kl.Vc /pan Artur, podjął się odważnie tego 

zadania. Wspólnie z wychowawczynią przeprowadzili sondę 

wśród uczniów na temat „Jak widzą swoją klasę? Jakie 

chcieliby mieć kolory?”. Na temat aranżacji klasy zabrali 

głos rodzice. I tak krok po kroku pan Artur przygotował 

projekt. Przedstawił wychowawczyni, Pani Dyrektor, która 

powiedziała: - Akceptuję. Możecie działać. Gratuluję 

pomysłu. Macie moje całkowite wsparcie”. Przystąpiono 

pełną parą do prac organizacyjnych. Zakupiono farby. 

Zorganizowano drabiny. Ustalono termin prac – 27 i 28 

października 2018. Do pracy zgłosili się wspaniali, bardzo 



 

 

pracowicie i radośnie nastawieni do życia rodzice. Każdy przyniósł ze sobą przybory malarskie 

i uśmiech na twarzy. Nie przeszkadzał im kurz, brud i wielogodzinne machanie wałkiem czy 

mopem. A praca …Praca każdemu paliła się w rękach. Jedni malowali ściany i sufity, drudzy 

odnawiali kaloryfery, inni pisali na ścianie sentencje i malowali portrety twórców klasyki 

polskiej. W atmosferze pełnej serdeczności i życzliwości czas szybko mijał, a efekty widoczne 

były gołym okiem. Nasz cel został zrealizowany. Udowodniliśmy sobie, że można niewielkim 

kosztem i wspólną pracą rodziców odmienić klasę szkolną. Nadać jej nowoczesny charakter.  

Wszystkim rodzicom kl.Vc serdecznie dziękuję za wspólną pracę a Pani Dyrektor za wsparcie 

i zaufanie. 

 Opowieść chciałabym zakończyć słowami: „Jest na świecie tyle rzeczy, za które nie 

można zapłacić żadnymi pieniędzmi, tylko radością, pamięcią i słowem „dziękuję”. 

         M.Z. 

 

Ojczyzno, Polsko moja! 
W Twoich oczach widzę siebie. 

Czytam w nich. Ty czytasz we mnie. 

Otwierasz oczy i patrzysz, i widzisz. 

Świat przed nami manifestuje swoje różne oblicza. 

A my monitorujemy swoje szczęście. 

 

W służbie światu, na chwałę człowieczeństwa  

starasz się coś zdziałać. 

Tu nie można zgłosić nieprzygotowania. 

Nie da się na wyrywki egzaminu zdawać. 

Tu odpowiedzialność się kłania. 

 

I tak oto, Matka, zapalona w swym działaniu  

o sobie zapomina. 

Tak być nie może! 

Mimo trudności w kontroli nad czasem,  

cieszy Polskę jej działanie. 

Sprawia jej radość i satysfakcję. 

Serce raczy wiedzieć, ile też dumy w nim się gromadzi. 

Oddaję hołd Ojczyźnie mojej, Ziemi czynu! 

Jej snom i ideałom. 

Bo czym by życie nasze było, gdybyśmy tylko na siebie zerkali. 
 



 

 

 

  

 

 

 

Prace wykorzystane w  gazetce wykonali uczniowie na konkurs zorganizowany przez 

Dzielnicę Żoliborz, na temat roku 1918 i rocznicy odzyskania niepodległości. 

Za zdjęcia dziękujemy pani Małgorzacie Koteckiej.  

11 LISTOPADA W POEZJI 

 

 

M. Konopnicka 

A jak ciebie… 

 
A jak ciebie kto zapyta: 

Kto ty taki, skąd ty rodem 

mów, żeś z tego łanu żyta, 

żeś z tych łąk, co pachną miodem. 

Mów, że jesteś z takiej chaty, 

co piastowską chatą była. 

żeś z tej ziemi, której kwiaty 

gorzka rosa wykarmiła. 
 

 

E. Słoński 

Ta, co nie zginęła 

 
Rozdzielił nas, mój bracie, 

zły los i trzyma straż – 

w dwóch wrogich sobie szańcach 

patrzymy śmierci w twarz. 

W okopach, pełnych jęku, 

wsłuchani w armat huk, 

stoimy na wprost siebie – 

ja – wróg Twój, Ty – mój wróg! 

Las płacze, ziemia płacze, 

świat cały w ogniu drży... 

W dwóch wrogich sobie szańcach 

stoimy – ja i Ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Studnicka 

Nie zginęła 

 
Nie zginęła! Zmartwychwstała! 

Mimo wrogich burz. 

Wstała wielka i wspaniała 

w blasku jasnych zórz. 

Spadły pęta i kajdany. 

Pierzchnął zdrady wróg. 

Czas wolności znów nam dany 

Wrócił nam ją Bóg. 

Nasze pułki te sokole 

I nasz Biały Ptak 

Rozwinęły wolne skrzydła 

W sam podniebny szlak 

„Niepodległa – Zmartwychwstała” 
 

 

L. Wiszniewski 

11 listopada 

 
Dzisiaj wielka jest rocznica – 

jedenasty listopada! 

Tym, co zmarli za Ojczyznę, 

hołd wdzięczności Polska składa. 

Więc o przyszłość walczmy razem 

pod sztandarem z Orłem Białym, 

tylko pracą i nauką 

przysporzymy Polsce chwały. 

hołd wdzięczności Polska składa. 
 


