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LOSY NASZEGO PATRONA - KAZIMIERZA PRUSZKOWSKIEGO 

Nasz patron
urodził się
21 kwietnia
1897 roku w
Żaczkach.
Po maturze
wstąpił do
wojska, od
listopada
1916 roku
służył w 3
pułku
piechoty.
Legionów
Polskich. Po
ukończeniu
Szkoły
Podchorążych
Piechoty w
Ostrowi
Mazowieckiej
przydzielony
został do 7
pułku
piechoty
Legionów, w
szeregach,
którego
walczył z
Bolszewikami.
Po
zakończeniu
działań

wojennych
służbę pełnił
w 23 pułku
piechoty, a
następnie w
11 pułku
piechoty w
Tarnowskich
Górach i
Szkole
Podchorążych
piechoty
Rezerwy w
Rawie
Ruskiej. W
1932 roku
powrócił do 7
pułku
piechoty
Legionów w
Chełmie 7
czerwca
1934 roku
został
przesunięty
ze
stanowiska
dowódcy
batalionu na
stanowisko
kwatermistrza.
14 lutego
1938 roku

objął
dowództwo 1
Morskiego
Batalionu
Strzelców w
Wejherowie.
Zastał
jednostkę
dobrze
wyszkoloną i
z doborową
kadrą. 24
sierpnia 1939
rok, po
przeprowa-
dzeniu
mobilizacji,
objął
dowództwo 1
Morskiego
Pułku
Strzelców.
Niemiecki
atak w dniu 1
września nie
zaskoczył
dowódcy 1
MPS. System
obrony
okazał dla
nieprzyjaciela
trudny do
sforsowania.

W dniach 10-
19 września
osłabiony
pułk
uczestniczy
w
bohaterskiej
obronie Kępy
Oksywskiej,
stanowiąc
wciąż ważny
trzon
Lądowej
Obrony
Wybrzeża,
dowodzonej
przez płk.
Stanisława
Dąbka. po
zakończaniu
walk
Pruszkowski
dostał się do
niewoli
niemieckiej.
Przebywał w
oflagu
Prenzlau, a
potem w
Oflagu II C
Woldenberg.
Po powrocie
z obozu

niemieckiego
w 1956 roku
przeniósł się
do
Wejherowa,
gdzie wiele
czasu
poświęcił
pracy
społecznej w
środowisku
kombatanckim
oraz
współpracował
z
Wojskowym
Instytutem
Historycznym.
Zmarł 1
października
1969 roku.
Pułkownik
Kazimierz
Pruszkowski
był patronem
11 Pułku
Łączności
Marynarki
Wojennej w
Wejherowie
(1994-2007) I
Centrum
Wsparcia

Teleinformatycznego
Dowodzenia
Marynarki
Wojennej w
Wejherowie
(2008-2014),
a od 30 maja
1998 roku
jest patronem
Szkoły
Podstawowej
numer 4 w
Redzie
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LOSY BOHATERA NASZEJ SZKOŁY

1 M.P.S. 3 sierpnia 1937 r. Defilada Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
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Jak wygląda patriotyzm w XXI wieku- rozmowa z Krzysztofem Zwarycz V-ce
Mistrzem Świata w podnoszeniu ciężarów

O tym jak widzi
patriotyzm w XXI
wieku . Jak 
młodzież dziś
może pokazać
swoja miłość do
kraju.
O poświęceniu, walce
i wielkich wartościach
jakie towarzyszyły
Polakom od
 wieków.
 Rozmowa z
ubiegłorocznym 
V-ce Mistrzem 
Świata w
podnoszeniu
ciężarów
Krzysztofem
Zwarycz.
R: Witam Panie 
Krzysztofie. Dziękuję
za poświęcony Nam
czas, zdaje sobie

sprawę, że życie
sportowca to dosłownie
ciągły
 bieg.
K: Nie za ma
najmniejszego 
problemu. Zawsze
z chęcią rozmawiam
o wartościach
patriotycznych. 
Jako reprezentant 
naszego kraju temat
ten jest Mi zawsze
bliski.
R: Jaka jest Pana
opinia w sprawie
dzisiejszego
patriotyzmu. Czy 
nadal takie wartości 
jak BÓG, HONOR i 
OJCZYZNA są 
obecne?
K: Moim osobistym
zdaniem chodź 

świat
się zmienił, nadal
możemy mówić o
tych 
wartościach. Młodzi
ludzie być może nie 
poświęcają swojego 
życia dla dobra
ojczyzny, ale
podobnie
jak ja pokazują
i zaznaczają  na
światowych arenach 
swoje talenty,
pracowitość i inte-
ligencję.
R: Niech pan
zdefiniuje
słowo ,,Patriotyzm''
K: Moim zdaniem
słowo to oznacza
oddanie, miłość i
przywiązanie
do ziemi, z której się
pochodzi.

Nasi dziadkowie i
pradziadkowie
oddawali swoje życie
za nasz kraj. My
nie musimytego robić,
ale musimy być
wdzięczni im za to
poświęcenie.
R: Jak opisałby pan
Polaków z tamtych
czasów?
K: Byli to ludzie
waleczni,
zdeterminowani. 
Ich serce było pełne
miłości i oddania
wobec 
ojczyzny. Nic nie było
im straszne. Żyli
dla innych, a nie tylko
dla siebie. Myślę,
że dzisiaj wszyscy
mamy te cechy, tylko
musimy bardziej
je pielęgnować

R: A czy
uważa się pan za
Patriotę?
K: Byłoby to
samolubne tak się
nazywać. 
Wszystko 
co robię podczas
zawodów w mojej
dziedzinie robię dla
naszego
kraju. Zawsze chcę
przynosić mu
dumę,nigdy wstyd.
Kocham nasze
ziemię i uważam,
że żyjemy w jednym z
najpiękniejszych
zakątków ziemi
R: Moim zdaniem
spokojnie można
Pana nazwać Patriotą.
K: Dziękuje, bardzo mi
to schlebia.
R: Jakie są pana

kolejne cele?
K: Oczywiście
zdobycie Mistrza
Świata oraz medal na
Olimpiadzie za dwa
lata.
R: Życzę Panu tego z
całego
serca. Uważam, że z
Pana podejściem jest
to na wyciągnięcie
ręki.
K: Dziękuje bardzo.
R: To ja dziękuje za
kilka tak ważnych
wypowiedzianych
przez Pana zdań.
K: Proszę.

. .
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HYMN PAŃSTWOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
„Mazurek Dąbrowskiego” Słowa:

Józef Wybicki, 1797 r. 

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
 Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 
Złączym się z narodem. 

Przejdziem Wisłę, 
przejdziem Wartę,

 Będziem Polakami.
 Dał nam przykład Bonaparte,

 Jak zwyciężać mamy.
 Marsz, marsz ... 

Jak Czarniecki do Poznania Po
szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania 
Wrócim się przez morze.

 Marsz, marsz ... 
Już tam ojciec do swej Basi 

Mówi zapłakany - Słuchaj jeno,
 pono nasi Biją w tarabany.

 Marsz, marsz ... 

HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NUMER 4 W REDZIE 

,, Pułkowniku...''   Słowa:
Barbara Malawska

O czym szumią redzkie wierzby? 
o czym śpiewa polny wiatr? - 
O iskrzącym walką wrześniu 

Dni tych świadom każdy z nas. 
My dziś jasną przyszłość widzim, 

Mając przykład piękny w Nich. 
Pułkowniku i żołnierzu,

Pomóż z wiarą w życie iść! 
Młodzi chłopcy z Pułku Strzelców 

Szli ze śmiercią za pan brat, 
Aby bronić redzkiej ziemi,
Życie jej w ofierze dać. 

My dziś jasną przyszłość widzim, 
Mając przykład piękny w Nich.. 

Strzelców,
O dowódcy nućmy pieśń. 

My dziś jasną przyszłość widzim, 
Mając przykład piękny w Nich..
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Kącik krzyżówkowy
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1. Jak na imię miała matka Kazimierza Pruszkowskiego?
2. Tam urodził się Kazimierz Pruszkowski

3. Jak nazywało sięgimnazjum, do którego uczęszczał Kazimierz
Pruszkowski?

4. Był dowódcą batalionu...
5. W jakim miesiącu zmarł Kazimierz Pruszkowski?

6. Virtuti...
7. Nasze miasto

8. Na jakich ziemiach rodzice Kazimierza prowadzili majątek?
9. Nazwisko V-mistrzaświata w podnoszeniu ciężarów (z wywiadu)

10. 14 lutego 1938 objął tam dowództwo 1 Morskiego Batalionu
Strzelców w mieście...

11. Kazimierz Pruszkowski brał udział w wojnie Polsko-....
12. Kazimierz Pruszkowski urodził się 23 ...... 1899 roku.

13. Kazimierz Pruszkowski ukończył szkołę Podchorążych ......
14. Kazimierz Pruszkowski w 1920 awansuje na .....

15. Kazimierz Pruszkowski dostał dwukrotnie order krzyż.....
16. Nazwisko dyrektora, który wybrał patrona szkoły.
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Dowiedz się więcej !!!

Autorzy wydania: 

Natalia Płocka
Julia Gąsiorowska
Emilia Kwiatkowska

Pod redakcja naczelnej dziennika Natalii Płockiej

Czy wiesz że nasz były detektor Marek Kamiński uczył w tej szkole od
30 lat? 

Czy wiesz że w części byłej podstawówki miał być kiedyś żłobek?
Czy wiesz że na hali sportowej miał być basen?

Czy wiesz że przez pierwsze 10 lat nasza szkola nie miała patrona? 
Czy wiesz że Janusz Molak był nauczycielem w-f  i  religii?
Czy wiesz że w 1985 roku wbudowano kamień węgielny?

Czy wiesz że 1 września 1988 roku otwarto Szkole Podstawową nr. 4 w
Redzie?

Czy wiesz że pierwszym derektorem naszej szkoly był Janusz Molak?
Czy wiesz że ta gazeta jest wyjątkowa? 
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