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Serdecznie
zapraszamy do
wspólnego
oglądania
przedstawienia 
z okazji 100-lecia
odzyskania przez
Polskę
niepodległości oraz
śpiewu pieśni
patriotycznych. 

Śpiewnik znajduje
się na stronie 4

Kilka słów o
ojczysytym
języku...

Emilia Sało:
Zbliża się 100
rocznica
odzyskania
niepodległości
przez Polskę,
dlatego w tym roku
nasz język
narodowy powinien
mieć dla nas
większe znaczenie!
Gdy jesteśmy

w innym kraju, a
posługujemy
się językiem
polskim w miejscu
publicznym,
pokazujemy,że
jesteśmy
dumni z tego, kim
jesteśmy.
Magda Fornas:
Nieustannie uczmy
się języka
ojczystego. Nigdy
nie powiedzmy, że
znamy go na sto
procent, bo zawsze

znajdą się słowa,
których możemy
nie znać.
Poprawne
używanie języka
polskiego, to
podtrzymywanie
tradycji, której
zaborcy chcieli nas
pozbawić.
Zuzanna Pajda:
Nie bójmy się
mówić w naszym
pięknym języku i
każdego dnia
doceniać ten język!

*
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          OPOWIEM WAM O NIEPODLEGLOŚCI
        Wywiad z panią Violettą Szpilak, historykiem
         w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu.

·  W 2018 roku obchodzimy setną rocznicę
odzyskania niepodległości przez Polskę. Udało się
to w 1918 roku po 123 latach zaborów...
Okres niewoli na terenie dzisiejszego Podkarpacia miał
miejsce już w 1772 roku, stąd tutaj niewola trwała
dłużej - 146 lat. Same rozbiory były aktem przemocy
wobec dużego państwa o bardzo bogatej historii i
rozwiniętej kulturze. Znaleźliśmy się pod zaborami:
pruskim, rosyjskim i austriackim. Nie było państwa, ale
był naród, który nigdy nie pogodził się
z niewolą.

·  W jaki sposób Polacy przez tak długie lata walczyli o swoją ojczyznę ?
Polacy rozpoczęli walkę o wolną Polskę już w 1794 roku, czyli przed trzecim rozbiorem, który nastąpił w 1795
roku. W 1797 roku powstały we Włoszech Legiony Polskie Jana Henryka Dąbrowskiego, a w 1807 roku Księstwo
Warszawskie uważane za pierwszy krok do odrodzenia Polski.
·  Dlaczego przełomowym momentem dla Polaków był wybuch I wojny światowej?
Duża część społeczeństwa polskiego wybuch wojny w 1914 roku uznała za sprawiedliwość dziejową. Odżyły
wówczas nadzieje na odzyskanie upragnionej niepodległości.
·  Część Polaków stała po stronie Rosji, a część po stronie Austro-Węgier i Niemiec. Zaborcy znaleźli się
po dwóch różnych stronach. Proszę powiedzieć jak Polacy wykorzystali tę sytuację?
Polacy jeszcze przed wybuchem wojny byli bardzo aktywni. W Galicji tworzyli organizacje niepodległościowe i
paramilitarne. Ważne miejsce w działalności patriotycznej odegrało Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, które
miało swoją komórkę w Jarosławiu. Z oddziałów strzeleckich powstała I Kompania Kadrowa, a następnie Legiony
Polskie Józefa Piłsudskiego. W zaborze rosyjskim działały: Legion Puławski i  Korpusy Polskie a we Francji
Błękitna Armia gen. Józefa Hallera.
· Jaki był udział naszego miasta w Wielkiej Wojnie?
Jarosław należał do tych miast w Galicji, które najdłużej pozostawały pod ogniem walczących armii i które
ucierpiały wskutek działań wojennych. Ogólną mobilizację zarządzono w terminie 1 sierpnia 1914 roku. Młodzież
jarosławska weszła w skład I Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego a większość zasiliła I Brygadę zw.
karpacką Józefa Hallera. Dnia 12 września 1914 roku opuściła Jarosław Sokola Drużyna Strzelecka licząca 141
osób oraz Drużyny Bartoszowe. Nasze miasto w czasie wojny raz było w rękach Austriaków a raz Rosjan. Dnia
1 listopada 1918 roku na budynku jarosławskiego „Sokoła” pojawiła się flaga biało-czerwona.
·  Czy koniec wojny był początkiem Polski niepodległej?
Wojna zakończyła się przegraną państw centralnych. Rosja stała się państwem komunistycznym pogrążonym w
wojnie domowej. Nasi zaborcy mieli więc poważne kłopoty. Jednak wolność jak już wcześniej wspomniałam nie
została nam dana, ale musieliśmy włożyć dużo wysiłku, aby ją zdobyć.
·  Dlaczego datę 11 listopada 1918 roku uznano Świętem Niepodległości Polski?
Wybrano tę datę dlatego, że w tym dniu Niemcy podpisały kapitulację i skończyła się wojna, ponadto Rada
Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu, który powrócił do kraju władzę wojskową. Jest to jednak data
umowna.
·  Dlaczego według pani obchody Dnia Niepodległości są tak ważne?
Suwerenność każdego narodu jest dla obywateli najwyższą wartością. Każdy Polak powinien więc znać tę datę i
z radością obchodzić każdą rocznicę.

*
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                                       Co dało Polakom odzyskanie niepodległości przez nasz kraj?
  
W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego chciałabym
przedstawić moje spostrzeżenia na temat Roku Niepodległości.

  Moim zdaniem dzięki wolności naszej ojczyzny zyskaliśmy możliwość swobodnego mówienia w języku
polskim. Na skutek tego wydarzenia nasz obecny język ojczysty został już na stałe po 123 latach zaborów
przywrócony do życia publicznego, zaczęła rozwijać się polska kultura, a przede wszystkim zakończyły się
prześladowania Polaków ze względu na wyznawanie wiary chrześcijańskiej. Gdyby nie to, że od 100 lat żyjemy
w wolnym kraju, dzisiaj moglibyśmy w dalszym ciągu porozumiewać się w języku niemieckim lub rosyjskim,
uczyć się historii tych państw, a może nawet modlić się i uczyć religii w językach narodowych tych państw. 
  W tym roku powinniśmy pamiętać o ludziach, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości przez Polskę,
ponieważ wiele z nich nawet oddało życie w imię wolnej ojczyzny.  Powinniśmy umieć okazać wdzięczność, bo
dzięki ich nieprzerwanej nadziei i chęci walki jesteśmy dzisiaj wolnymi ludźmi, którzy mają własne państwo i nie
są  od nikogo uzależnieni.
  Wraz z odzyskaniem wolności powstało niezależne, samodzielne państwo w sercu Europy. Możemy teraz
samodzielnie tworzyć własne prawo. Nie musimy, tak jak w czasie zaborów, wykonywać cudzych rozkazów
i poleceń, możemy robić wszystko swobodnie według własnych zasad i praw. Można to porównać do
zamieszkania w swoim własnym, wymarzonym domu, a nie u kogoś, kto nami gardzi i chce nas jak najbardziej
wykorzystać, a nawet upokorzyć. 
  Nasza obecna wolność nie wynika wyłącznie z walk podczas  pierwszej wojny światowej,  ponieważ już od roku
1795, kiedy miał miejsce trzeci rozbiór, Polacy przez 123 lata niewoli walczyli nie tylko bronią, ale przede
wszystkim sercem o wyzwolenie naszego kraju.
  Obecny rok jest czasem szczególnej radości z wolności naszego kraju i myślę, że nauczy on nas  - żyjących w
teraźniejszych czasach -  prawdziwego patriotyzmu.  Powinniśmy tak postępować, by stać się wzorem dla
kolejnych pokoleń:)

                                                                                                                            Emilia Sało
 

* *
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W dzisiejszym numerze specjalnym naszej gazetki chcę Wam przedstawić odpowiedzi uczniów naszej szkoły
na pytanie:Jakie znaczenie dla Ciebie ma 100-na rocznica odzyskania  niepodległości? Oto one:
- 100-na rocznica odzyskania  przez Polskę niepodległości uświadamia mi, jak wielkie mam szczęście żyjąc
w wolnej Polsce, mogąc uczyć się języka polskiego i być w przyszłości tym, kim chcę. W Polsce pod zaborami
germanizowano i rusyfikowano Polaków, grożono śmiercią lub wywózką na Syberię za posiadanie nawet
polskich książek. W setną rocznicę odzyskania niepodległości musimy szczególnie pamiętać o tych, którzy
złożyli największą ofiarę – swoje życie za wolną Ojczyznę.
  Julia Krajniak
- Ta rocznica daje mi poczucie bezpieczeństwa dzięki świadomości, że żyjemy w wolnym kraju.
  Natalia Zygmunt
- Jestem bardzo dumna z odzyskania przez Polskę niepodległości. Myślę, że nasz naród potrzebował wolności,
którą mamy już znowu od 100 lat. Powinniśmy to głosić gdziekolwiek byśmy nie byli.
  Weronika Warchoła
- Dla mnie 100-rocznica odzyskania niepodległości to najważniejsza rocznica w tym roku. Ona uświadamia nam,
jakie mamy szczęście żyć w wolnym kraju. Każdy Polak powinien o tym pamiętać - nieważne czy ma 8 czy też
79 lat.
Sebastian Bator – autor tych krótkich wywiadów
 

ŚPIEWNIK

ZACHĘCAMY
PAŃSTWA
DO
WSPÓLNEGO
ŚPIEWU   

LEGIONY
Legiony to -
żołnierska
nuta,
Legiony to -
ofiarny stos,
Legiony to -
żołnierska
buta,
Legiony to -
straceńców
los.

My, Pierwsza
Brygada,
Strzelecka
gromada,
Na stos
rzuciliśmy
swój życia
los,
Na stos, na
stos.

O, ile mąk,

ile cierpienia,
O, ile krwi,
wylanych łez.
Pomimo to -
nie ma
zwątpienia,
Dodawał sił -
wędrówki kres.
My, Pierwsza
Brygada...itd

Krzyczeli,
żeśmy
stumanieni,
Nie wierząc
nam, że chcieć
- to móc.
Leliśmy krew
osamotnieni,
A z nami był
nasz drogi
wódz!
My, Pierwsza
Brygada...

SZARA
PIECHOTA
1.  Nie noszą
lampasów,
lecz szary

ich strój, 
Nie noszą ni
srebra, ni złota,
Lecz w
pierwszym
szeregu
podąża na bój
Piechota, ta
szara piechota.
Refren:
Maszerują
strzelcy,
maszerują, 
Karabiny
błyszczą,
szary strój, 
A przed nimi
drzewce
salutują, 
Bo za naszą
Polskę idą

w bój! 

2. Bo idą, a w
słońcu kołysze
się stal,
Dziewczęta
zerkają zza
płota,
A oczy ich
dumnie

utkwione są w
dal,
Piechota, ta
szara piechota!

Refren:
Maszerują
strzelcy...
3. Nie grają im
surmy, nie
huczy im róg,
A śmierć im
pod stopy się
miota,
Lecz w
pierwszym
szeregu
podąża na bój
Piechota, ta
szara piechota.

Refren:
Maszerują
strzelcy...

ROTA
Nie rzucim
ziemi skąd
nasz ród,
Nie damy
pogrześć

mowy,
Polski my
naród, polski
lud,
Królewski
szczep
piastowy.
Nie damy by
nas zgnębił
wróg!

Tak nam
dopomóż Bóg!
Tak nam
dopomóż Bóg! 

Do krwi
ostatniej kropli
z żył
Bronić
będziemy
ducha,
Aż się
rozpadnie w
proch i w pył
Krzyżacka
zawierucha.
Twierdzą nam
będzie każdy
próg.

Tak nam

dopomóż Bóg!
Tak nam
dopomóż Bóg! 

Nie będzie
Niemiec pluł
nam w twarz,
Ni dzieci nam
germanił!
Orężny
wstanie hufiec
nasz,
Duch będzie
nam hetmanił.
Pójdziem, gdy
zabrzmi złoty
róg.

Tak nam
dopomóż Bóg!
Tak nam
dopomóż Bóg!
           (teksty
ze strony:
teksty.org) 


