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Józef Klemens Piłsudski - pierwszy marszałek
Polski, od 11 listopada  1918 r. naczelny
wódz Armii Polskiej. Polski działacz
społeczny i niepodległościowy ur. 5 grudnia
1867 r. w Zułowie,  zm. 12 maja 1935 r. w
Warszawie. Śmierć marszałka Piłsudskiego
była dla polskiego społeczeństwa szokiem.
Część osób wiedziała, że marszałek jest
chory, ale  nie zdawała sobie sprawy, że jest
to choroba śmiertelna. Naczelnik Państwa,
przywódca obozu sanacji, po przewrocie
majowym dwukrotny premier Polski. Wywarł
decydujący wpływ na kształt polityki
wewnętrznej i zagranicznej II RP. W
młodości, podczas prowadzenia działalności
konspiracyjnej, znany pod pseudonimami
Wiktor i Mieczysław. Wśród zwolenników
Piłsudskiego, zwłaszcza z czasów służby w
Legionach, używano jego przydomków –
Komendant, Dziadek oraz Marszałek. Józef
Piłsudski dużo chodził, uwielbiał samotne
spacery  po parku łazienkowskim, nie życzył
sobie, aby  w tym czasie znalazł się wokół
niego chociażby jeden funkcjonariusz
ochrony. Swobodnie posługiwał się językami:
polskim, rosyjskim, francuskim i niemieckim. 
    L.H.

                        

11 listopada to dla Polski bardzo ważny dzień -
obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości

Końcówka XVIII wieku była dla Polski niezwykle dramatyczna. Nasz osłabiony kraj nie był w stanie oprzeć się
potężnej Rosji, Austro -Węgrom i Niemcom. W 1795 roku Polska, po III rozbiorze, została całkowicie wymazana
z mapy świata. Niepodległość udało się nam odzyskać dopiero w 1918 roku. Bardzo pomogła nam I wojna
światowa i udział w niej niedawnych zaborców, którzy wystąpili przeciwko sobie (Niemcy z Austro - Węgrami
przeciwko Rosji). W listopadzie 1918 roku wydarzenia potoczyły się bardzo szybko.
W nocy z 6 na 7 listopada w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej prowadzony przez
Ignacego Daszyńskiego. 10 listopada do Warszawy przyjechał Józef Piłsudski. Dzień później 11 listopada
Niemcy, po kapitulacji na froncie zachodnim, wycofały się z Warszawy. Ten dzień przyjęło się uważać za
symboliczną datę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy dopiero od 1989 roku. Przed II wojną światową uczczono je tylko
dwa razy. Po zakończeniu wojny władze komunistyczne zakazały obchodzenia tego święta.
11 listopada to Narodowe Święto Niepodległości - polskie święto państwowe obchodzone co roku, dla
upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego. 
11 listopada jest w Polsce dniem wolnym od pracy. Tego dnia organizowane są różnego rodzaju uroczystości
patriotyczne. Zapraszamy Was serdecznie do udziału w nich.
                                                                                                                                                    L.H.
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Flaga Polski

   Godło Polski     DZIŚ  I DAWNIEJ

.

Historia polskiej flagi jest długa i bardzo ciekawa. Jej
początki sięgają X wieku, gdy polscy książęta  używali
chorągwi. Chorągiew jako flaga narodowa pojawia  się
na przełomie XIII i XIV wieku. Była ona koloru
czerwonego z białym orłem umieszczonym trochę
bardziej w lewo niż pośrodku. Kolory biały i czerwony,
jako barwy państwowe Polski, zostały wprowadzone
przez parlament 7 lutego 1831 roku. Za symbol
państwowy biało-czerwona flaga została uznana
dopiero po I wojnie światowej, w 1919 roku. O.G.

. ,

Po raz pierwszy rysunek ptaka
pojawił się na  monetach B. 
Chrobrego. Ptak był bez korony, na
czerwonej tarczy. Znak Orła
Białego z koroną na czerwonej
tarczy pojawił się po raz pierwszy
w czasie ceremonii koronacyjnej w
Gnieźnie władcy Wielkopolski
Przemysława. Znakiem tym
ozdabiano szaty królewskie, broń i
chorągwie. Postać orła widniała na
insygniach władców z dynastii
Piastów, Jagiellonów i kolejnych
królów. Symbolu tego używano na
wielu ceremoniach. O.G.

         SYMBOLIKA
Barwy naszej flagi narodowej  pochodzą od herbu
państwa. Górny pas – biały – wywodzi się od białego
orła. Dolny pas – czerwony – wywodzi się od koloru
pola tarczy herbowej. Biel w połączeniu z czerwienią
jako symbole zaistniały 3 maja 1792 r., kiedy to Polki
dla uczczenia pierwszej rocznicy Konstytucji 3 Maja
przewiesiły białe szarfy przez czerwone suknie. 

Po wybuchu powstania listopadowego wprowadzono
biało-czerwone kokardy wojskowe. Barwa biała
symbolizowała na nich dobro i czystość dążeń narodu
polskiego, a barwa czerwona dostojność i majestat
władców polskich. Biel jest również symbolem
czystości, lojalności, pokory i szlachetności, a
czerwień oznacza miłość, dzielność, żarliwość i
poświęcenie. Co roku wszyscy Polacy w dniach świąt
narodowych wywieszają flagi naszej ojczyzny. O.G.

Google

google google



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 8 11/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBystrzak

CIEKAWOSTKI :

Konie dzieli się na zimnokrwiste i
ciepłokrwiste.

Konie zimnokrwiste są silne i
masywne, wyróżniają się
spokojnym temperamentem i
potężną budową. Są używane jako
konie pociągowe, do pracy w
rolnictwie oraz ciągnięcia powozów
i bryczek.

Konie ciepłokrwiste są lekkiej
budowy, mają żywy temperament i
zazwyczaj cienką szatę, odporną
na ekstremalne gorąco. Są
energiczne, przystosowane do
pracy w szybkim ruchu.

                                           W.S

Koń wypełniał swą służbę wiernie i niezmordowanie, u przyjaciół i u
wrogów, w skwarze lata i przy zimowych mrozach, na twardym betonie i
na wyboistych drogach, na ornych polach i bagnach po kolana, często
cierpiąc z powodu braku paszy, a rzadko odpoczywając w przyzwoitej
stajni, która chroniłaby go przed atakami wroga. To stworzenie jako niemy 
świadek brało udział we wszystkim i tylko czasem w jego wielkich oczach
widać było niewypowiedziane cierpienie. Podczas mroźnej zimy w Rosji
konie przy temperaturach dochodzących do minus 50 stopni często stały
na zewnątrz przy chałupach, żywiąc się zmurszałymi, drewnianymi
gontami i zgniłą słomą z dachów. Zwierzę obdarzone przez naturę
zagadkowym do dziś zmysłem orientacji, był bezbronny wobec
nowoczesnej techniki wojennej, a ci którym służył, potrafili go
własnoręcznie i to w skali masowej skazywać na zagładę. I nigdy w swej
odwiecznej historii koń nie był wykorzystywany tak bezwzględnie jak
właśnie podczas II wojny światowej. Rzucano go na czołgi, a całe pułki
kawalerii przeprowadzały szarże mimo zmasowanego ostrzału karabinów
maszynowych i dział. Koń zawsze był trafiany jako pierwszy. Gdy był
zaprzężony do działa albo wozu taborowego, rzadko miał szansę ukryć
się albo ujść.                                         W.S

w

w

                    KONIE PODCZAS WOJNY
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Czy wiedzieliście,
że Józef Wybicki...

Polska jest
w ich

sercach

 Fryderyk Franciszek Chopin (ur.
22 lutego lub 1 marca 1810r. w
Żelazowej Woli, zm.17 października
1849r. w Paryżu). Jeden z
najwybitniejszych polskich
kompozytorów romantycznych i
pianistów. Często nazywano go
poetą fortepianu. Elementem
charakterystycznym dla jego
utworów jest pogłębiona ekspresja i
czerpanie z wzorców
stylistycznych polskiej muzyki
ludowej. Z.K.

 Józef Rufin Wybicki (ur. 29
września 1747r w Będominie, zm.
10 marca 1822r. w Manieczkach)-
polski pisarz, polityk i autor słów
naszego hymnu narodowego. Z
wykształcenia prawnik,
współpracownik oraz przyjaciel
gen. J. H. Dąbrowskiego, z którym
wziął udział w wyprawie na pomoc
powstańcom w Wielkopolsce w
1794, później współdziałał w
Legionach Polskich we Włoszech.
Autor wielu pism politycznych i
utworów literackich (dramatów,
oper, komedii, wierszy). Z.K.

Stanisław
Moniuszko (ur.
5 maja 1819 w
Ubielu, zm. 4
czerwca 1872 w
Warszawie)
polski
kompozytor,
dyrygent,
pedagog i
organista.Autor
pieśni, operetek,
baletów i oper. 

Juliusz Słowacki (ur. 4 września
1809r. w Krzemieńcu, zm. 3
kwietnia 1849r. w Paryżu) polski
poeta, przedstawiciel romantyzmu,
dramaturg i epistolograf. Jego
utwory zgodnie z duchem epoki i
sytuacją narodu podejmowały
problemy związane z walką, z
przeszłością i przyczynami niewoli,
poruszał on tematy egzystencjalne.
Jego twórczość wyróżniała się
mistycyzmem, bogactwem
wyobraźni, poetyckimi
przenośniami i językiem. Z.K.         
          

Julian Tuwim (ur. 13 września
1894r. w Łodzi, zm. 27 grudnia
1953r w Zakopanem) polski poeta,
pisarz, autor skeczy, librett
operetkowych i tekstów piosenek.
Jeden z najpopularniejszych
poetów dwudziestolecia
międzywojennego oraz tłumacz
poezji z różnych
języków. Współzałożyciel kabaretu
literackiego Pod Picadorem i grupy
poetyckiej Skamander. Z.K.

POLSKA KULTURA
 

Duma Narodowa

.

Zapamiętajcie-
  warto

.

.
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      Lirycznie o Polsce

Czy znasz te utwory?
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                 POLSKA

     Polska - to taka kraina,
   która się w sercu zaczyna.
 Potem jest w myślach blisko,
   w pięknej ziemi nad Wisłą.
    Jej ścieżkami chodzimy,
      budujemy, bronimy.
     
        Polska - Ojczyzna...
                    Kraina, 
    która się w sercu zaczyna.
                    
            Ryszard Przymus
                              (wyb.) B.K.

Bartek Urbanowicz kl. 3 - temat:
"Wymarzony dzień w szkole"-
dodatkowa ocena 6.
Lidia Sobolewska kl. 3 - temat: 
"Święto bibuły"- dodatkowa ocena
5.
Igor Gryszko kl. 6 - temat:
"Ulubiony nauczyciel"- dodatkowa
ocena 5.

   Gratulujemy i zapraszamy do
udziału w kolejnych   
 konkursach!!!  (Red.)

Jest w każdym naszym słowie,

a słowa są najprostsze –

chleb, mama, dom gościnny,

i Wisła, i Mazowsze.

I w białych kwiatach wiśni,

w piosenkach wszystkich ptaków,

i w każdej naszej myśli,

i w czarnym węglu Śląska.

I tu, gdzie serce mówi,

że to jest właśnie Polska.

          Wanda Chotomska   wybór - B.K.

WYNIKI
KONKURSU   
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 KINO WSPÓŁCZESNE

Najnowszy  polski film to
komedia Listy do M.3. 6.11. odbyła
się jego premiera, do kin trafi już
10.11. To historia kilku osób,
którym przydarzają się niezwykłe
sytuacje. Bohaterowie przekonują
się, że świąteczny czas jest pełen
niespodzianek. K. Korwin-
Piotrowska stwierdziła, że: To jest
dobre, zabawne, liryczne,
wzruszające, ciepłe. Takie, by
widzowi po wyjściu z kina gęba się
śmiała i miał dobre, a nie
robaczywe myśli. Ten film ma
radować i to robi.

Najpopularniejszą
bajką Polaków
jest REKSIO.
Jest ona
również
kochana w
wielu krajach.
Została
przetłumaczona
na kilka
jezyków, m.in.
chiński.
Polecamy
Wam! K.Z.

Reksio nawet
doczekał się
swojej adaptacji
jako gra
komputerowa.
Muszę się
przyznać, że
kiedyś w nią
grałem. Nosi
tytuł Reksio i
Tajemnicze
Miasto.
Zagrasz? K.Z.

                 POLSKIE  KULTOWE FILMY
Musisz je zobaczyć...

Jak rozpętałem
drugą wojnę
światową, Sami
swoi, Kogel
mogel, Rejs,
Poszukiwny,
poszukiwana
oraz
serial Chłopi na
podst. utworu
W. Reymonta-
laureata
Nagrody Nobla.

Zna je
babcia, 
mama, tata...
Zachęć także
swego
brata...  

T.KarolakW. Pokora

W. Hańcza i W. Kowalski

screen youtube/KinoSwiatPLgoogle

Urszula Wójcik
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Menu na dwa sposoby

. .

STOPKA REDAKCYJNA: 

REDAKTOR NACZELNY- ZUZANNA
KUJAWA, SEKRETARZ - OLGA
GRYSZKO, REDAKTORZY: OLIWIA
OWCZAREK, BARTŁOMIEJ KAMIŃSKI,
KRZESIMIR ZAGRABA, WIKTORIA
SAWICKA, LENA HRYNIEWICKA

Konkurs klas 1-2
Przygotuj flagę Polski na 11 listopada
Konkurs klas 3-4
Wykonaj dowolnym sposobem(wyklejanka, farby,
kulki z bibuły, kredki, itp.) godło Polski
Konkurs klas 5-7
Zrób kotylion na 11 listopada
Ocenie będzie podlegała estetyka wykonania pracy,
pomysłowość i oczywiście zgodność z tematem.

Menu współczesne
Śniadanie:tosty z wędliną papryką i serem

         II Śniadanie: kanapka z wędliną i sałatą.
         Obiad: spaghetti
         Podwieczorek: jogurt
         Kolacja: parówki

Panna Cotta

Składniki: 500 ml śmietanki 30-36%,50 g cukru,1
laska wanilii,1,5 łyż. żelatyny
Ok. 300 g truskawek, 1-2 łyż. cukru pudru
Sposób przygotowania:
Wyjmij ziarenka z laski wanilii. Żelatynę rozpuść w 2
łyż. wody. Do garnka wlej śmietankę i dodaj laskę
wanilii. Gotuj przez 10 min mieszając tak, aby
śmietanka nie przywarła do dna. Zdejmij garnek z
pieca. Do śmietany dodaj żelatynę. Przelej roztwór do
małych miseczek.Włóż do lodówki na noc. Zanurz
pojemniczki w gorącej wodzie, połóż na nie talerzyk i
obróć do góry dnem. Zmiksuj truskawki z cukrem i
polej tym musem Pannę Cottę. SMACZNEGO!!!
O.O.

Menu staropolskie

Śniadanie: kawa po turecku, ciastko/bułka
II Śniadanie: owoc i liście
Obiad: pierogi z mięsem
Podwieczorek: owoc 
Kolacja:faworki

Naleśniki po staropolsku
Składniki na ciasto: 1 jajko, 125 ml mleka, 125 ml
wody, 10 dag mąki, sól, słonina
Składniki na farsz: oliwa,cebula biała 8dag,kiełbasa
śląska 20dag,pieczarki 20dag,ser żółty 3dag,masło 4
dag,sól i pieprz
Sposób przygotowania: Dokładnie wymieszaj
mleko,wodę,jajko i mąkę. Usmaż naleśniki na patelni
wysmarowanej słoniną. Na oliwie uduś pokrojoną
cebulę, kiełbasę i pieczarki z przyprawami. Posmaruj
naleśniki przygotowanym farszem, złóż je na pół i ułóż
w naczyniu żaroodpornym posmarowanym masłem.
Obłóż plastrami żółtego sera i zapiecz w piekarniku. W
naszych czasach możesz podać z keczupem. O.O.
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