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To jest moja matka,
ta Ojczyzna!     J.P.II

Młodzi w Akcji -
Wiwat
Niepodległości
Nasza szkoła
przystąpiła do
ogólnopolskiego
programu Młodzi w
Akcji – Wiwat
Niepodległość,
który jest

realizowany przez
Centrum Edukacji
Obywatelskiej. W
ramach projektu
pragniemy
zorganizować
radosne obchody
Święta
Niepodległości i
godnie uczcić

100 rocznicę
odzyskania przez
Polskę
niezawisłości.
Grupa projektowa
opracowała
harmonogram
działań.
A więc … do dzieła!

11 listopada 1918
roku był
przełomowym
dniem w dziejach
całej Europy i
Polski. 
W lasku Compiégne
pod Paryżem
Niemcy podpisali
rozejm kończący I
wojnę światową. 
W tym samym

dniu w Warszawie
Rada Regencyjna
przekazała władzę
Józefowi
Piłsudskiemu. 

Po 123 latach
niewoli Polska
odzyskała
niepodległość.

"Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje
na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości"
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"DROGA KU
NIEPODLEGŁOŚCI"

2018 rok = 100 lat
Niepodległości

    ZASŁUŻENI
BOHATEROWIE

Gala
Bohaterów 

Nasi uczniowie
uczcili pamięć
wszystkim
poległym w
marszu 

"Droga ku
Niepodległości"

W ramach
obchodów 100 -
lecia
odzyskania
przez Polskę
niepodległości
uczniowie
naszej szkoły

pod kierunkiem
p. Beaty
Awsiukiewicz
wzięli udział w
Gali Bohaterów,
która odbyła się
w Filharmonii
Bałtyckiej

w Gdańsku. W
tym roku
poznaliśmy
sylwetki takich
bohaterów jak:
Eugeniusza
Kwiatkowskiego,
Jacka

Karpińskiego, dr
Józefa
Władysława
Bednarza i bł.
Alicji
Kotowskiej.

* Eugeniusz
Kwiatkowski –
bohater dla
Polski i świata.
* Jacek
Karpiński –
bohater dla
nauki.
* dr Józef
Władysław

Bednarz –
bohater dla
społeczeństwa.
* bł. Alicja
Kotowska –
bohater dla
rodziny.

Gala
Bohaterów to
koncert
symfoniczny
muzyki
filmowej
zespołu Alla
Vienna
dedykowany
zasłużonym
Polakom.

Wydarzenie ma
na celu
krzewienie
postaw
patriotycz-
nych.



www.dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki | Numer 2 11/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Kurierek z rumskiej 10-tki

ŻYWA LEKCJA
HISTORII !

Bohater to wzór
do naśladowania.

Feliks Werner -
żołnierz ZWZ-AK

Udział w
uroczystościach
79. rocznica
pierwszego
transportu
więźniów do
obozu
koncentracyj-
nego Stutthof.

Dokładnie 
79 lat temu,
2 września
1939 roku
na teren
tworzącego
się KL
Stutthof

przybył
pierwszy 
transport 
więźniów -
Polaków
zatrzymanych
przez
Niemców

w
pierwszych
dniach
II wojny światowej.

W uroczystości
wzięły udział
trzy byłe
więźniarki:
Maria
Liberadzka,
Genowefa
Szopinska i
Małgorzata
Hinca. Oficjalne
wystąpienie

w imieniu byłych
więźniów –
zgodnie z ponad
50-letnią
tradycją –
wygłosił 98-letni
Feliks Werner
Rzeźnikowski -
nr obozowy
19384.

Po 
uroczystości
pod
Pomnikiem
Ofiar Obozu
nastąpiło
otwarcie
nowej
bardzo
ważnej

wystawy o
Polakach z
terenu
Wolnego
Miasta
Gdańska.
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Międzynarodowy Projekt
"Piękna Nasza Polska

Cała"

Patriotyzm to
brzmi DUMNIE 

NIEPODLEGŁOŚĆ
to WOLNOŚĆ

Konkurs "Moja
mała Ojczyzna" 

Grupa Żabki,
czyli oddział 0B,
realizuje
zadania
Międzynarodowego
Projektu Piękna
Nasza Polska
Cała.

Udziałem w
projekcie
chcemy uczcić
wyjątkowe
święto Polaków
– 100. rocznicę
odzyskania
niepodległości.

Jednym z wielu
zadań jest
zorganizowanie
kącika
patriotycznego
w sali, nauka
wiersza
patriotycznego. Te

zadania już za
nami. 

Podczas
pasowania na
przedszkolaka
wraz z
pozostałymi
grupami
przedszkolnymi
przedstawiliśmy
wiersz W. Bełzy
,,Katechizm
polskiego

dziecka”. Pod
koniec września
zrealizowaliśmy
kolejne zadanie.
Wysłaliśmy
kartki
bohaterom
Powstania
Warszawskiego. 

Kolejne zadania
przed nami.
Warto
podkreślić, że
do ich realizacji
włączyły się
także pozostałe
grupy
przedszkolne i
klasy I-III,

a starszacy
przygotują pod
okiem p.
Baranowskiej
prezentację o
naszym
mieście. 

Każde dziecko
mogło również
samo
przygotować
taką kartkę i
28.09.2018
wybraliśmy się
na pocztę, aby
wysłać je
tradycyjnym
sposobem. 
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       Kotylion 
    (fr. cotillon) 

      "Słodka     
Niepodległość"

Kotylion (fr.
cotillon) to
zbiorowa
zabawa
taneczna, 
w czasie której
pary tancerzy
noszą ozdobne
odznaki,
przypięte do
piersi.

                      Projekt 
             "MŁODZI W AKCJI"

Dnia 29.10.2018
uczniowie klas
starszych
przebrani w
stroje
historyczne
odwiedzili klasy
młodsze.

W ramach
Projektu Młodzi
w Akcji
przeprowadzili
ankietę na
temat
patriotyzmu.
Dzieci chętnie

odpowiadały na
zadawane
pytania,
zaskakując
starszych
kolegów
kreatywnymi
odpowiedziami.

Opiekunem
projektu jest p.
B. Fręśko.

Dnia 09. 11.
2018 r. będzie
otwarta
kawiarenka
„Słodka
Niepodległość”
gdzie rodzice,
samorząd
szkolny i młodzi
w akcji

sprzedawać
będą ciasta,
mufinki w
kolorach
patriotycznych
oraz
pamiątkowe
zakładki do
książki.
Zapraszamy

NASZA
SZKOŁA
BIERZE
UDZIAŁ w
OBCHODACH
100 ROCZNICY
ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI 
11.11.2018r!
Poczet
sztandarowy

oraz wszystkich
chętnych
uczniów
zapraszamy do
zgłaszania się
do Dyrekcji.
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"100 pocztówek na 100-lecie
Niepodległości"

Jestem dumny 
z bycia Polakiem

    11 listopada
DNIEM WOLNYM

Na każdej
kartce pojawił
się napis: "I'm
proud to be
Polish" (ang.
Jestem dumny
z bycia
Polakiem). 

Narodowe
Święto
Niepodległości
jest wolne od
pracy. Ustanowił
je takim
jeszcze Józef
Piłsudski dla
podkreślenia
wagi święta i

w celu
swobodnego
obchodzenia
rocznicy.

Projekt
edukacyjny
"100 pocztówek
na 100-lecie
Niepodległości"
został
stworzony
przez

nauczycieli z
całej Polski. W
trakcie jego
trwania
uczniowie z
każdej ze szkół
przygotowują i
wysyłają

100 kartek do
100 różnych
placówek
rozmieszczonych
na terenie całej
Polski oraz na
Litwie.Do
udziału

w projekcie
zostali
zaangażowani
uczniowie klas
IV- VIII.

CELE
PROJEKTU:

uczczenie
przez uczniów
100-lecia
odzyskania
Niepodległości
przez Polskę, 

promowanie
postawy
patriotycznej, 

doskonalenie
umiejętności
pisania
pocztówek w
języku
angielskim. 
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Narodowe Święto
Niepodległości –

ciekawostki

Czemu to Święto
jest takie ważne?

     Dlaczego 
  11 listopada?

   14 listopada  
     1920 roku

Tak naprawdę
niepodległość
Polski Rada
Regencyjna
ogłosiła nie 11,
a 7 listopada
1918 roku.

Świętowanie 11
listopada
wybrano w II
Rzeczypospolitej. 
11 listopada
1918 roku Rada
Regencyjna
przekazała

władzę
zwierzchnią
brygadierowi
Józefowi
Piłsudskiemu.
11 listopada
1918
zakończyła się I

wojna
światowa. 

14 XI 1920 roku
Józefowi
Piłsudskiemu
wręczono
buławę
marszałkowską.
Przez lata
Święto
Niepodległości
było jedynie
wojskowe.

Dopiero w 1937
ustanowiono 
11 listopada
świętem
narodowym,
upamiętnieniem
odzyskania
suwerenności,
zakończenia 
I wojny
światowej.

I wojna
światowa 
zakończyła się
właśnie 11
listopada 1918 r.
po kapitulacji
Niemiec na
froncie
zachodnim. W
tym dniu Polska

powróciła na
mapę Europy.
Również tego
dnia marszałek
Piłsudski został
Naczelnym
Dowódcą Wojsk
Polskich.

Po negocjacjach marszałka
Piłsudskiego z Centralną Radą
Żołnierską jeszcze tego samego
dnia wojska niemieckie zaczęły
wycofywać się z Królestwa
Polskiego.

Polska mogłaby nigdy nie odzys-
kać niezależności, gdyby nie
niezłomność naszych przodków,
którzy przelali krew za utraconą
Ojczyznę. Mimo wielu prób
wynarodowiania Polaków, nie
zabito w nas ducha polskości.

Nie świętowało
się 11 listopa-da
w PRL, a
wyjątkiem były
czasy Solidar-
ności (1980-81).
Wtedy
świadomość
patriotyczna
odrodziła się w
całej Polsce.



www.dziennikbaltycki.plDziennik Bałtycki | Numer 2 11/2018 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLKurierek z rumskiej 10-tki

11 listopada to
najważniejsze święto
narodowe w Polsce. 

       TROCHĘ       
       HISTORII

 11 XI 1918

Trochę historii
Od rozbioru
Polski przez
Rosję, Prusy i
Austrię w 1795
roku naszego
kraju nie było na
mapie. Naród

nadal istniał, ale
teren kraju,
administracja i
rządy były pod
władzą
zaborców.
Polacy w tym
czasie wiele

razy próbowali
odzyskać
niepodległość.
Największymi
zrywami
niepodległościowymi
były powstania
– listopadowe

(1830 r.) i
styczniowe
(1863 r.).

Największa
realna szansa
na odzyskanie
wolności
zaistniała w roku
1914, gdy
wybuchła I
wojna światowa.
Wojna wbrew
pozorom dała
Polakom

nadzieję na
powrót na mapę
Europy,
ponieważ była
wyrazem
rozłamu
pomiędzy
zaborcami.

W wojnie brały
udział 33
państwa, 10
milionów ludzi
zginęło w
działaniach
wojennych, a
prawie 20
milionów zostało
rannych.

Dorobek wielu
pokoleń był
niszczony,
zrównywano z
ziemią zabytki
kulturowe i
domostwa. 

Godło Polski.
Herbem 
Rzeczpospolitej
Polskiej jest
Orzeł Biały 
w koronie 
w czerwonym 
polu tarczy. 
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       Polsko Niepodległa,
Niepokorna życzę Tobie, 
abyś nigdy nie zniknęła z mapy 
i była dumą młodego pokolenia.
Życzę wszystkim, aby dzisiejsze
święto utkwiło mocno 
w Waszych sercach, uwrażliwiło
na piękno ojczystego kraju.
Nigdy nie zapomnijcie o naszej
tożsamości, tradycji języku,
polskie symbole narodowe niech
zawsze wskażą drogę 
do wolności.   
                   Małgorzata Łoboz

Kochana Polsko !
Życzę Ci, abyś była zawsze wolna i
dumna ze swojej historii oraz
mieszkańców. Nie zapominając o
tym co Cię spotkało w przeszłości
patrz z nadzieją w przyszłość.
Rozwijaj się, bądź nowoczesna, ale
pamiętaj o swojej tradycji, która
czyni Cię unikatową. Bądź dla nas-
swoich obywateli wyrozumiała i
cierpliwa.
Polkom i Polakom życzę więcej
optymizmu i wiary w swoje siły.
Bądźmy otwarci na innych ludzi,
możliwości i wyzwania.
                        Anna Borys 

"Kochana Polsko życzę Ci abyś
była zawsze niepodległa, byś
wokół siebie miała samych
kochających ludzi, aby wspierali
Cię obywatele mądrzy oraz pełni
pasji. 
Życzę Nam Polakom abyśmy byli
zjednoczeni, żyli w zgodzie, w
miłości i spokoju, by nigdy
niczego nam nie brakowało. 

Oby nasz kraj przetrwał tak jak
przetrwał wszystkie wojny".

Marek Gerwatowski

Polsko, moja ojczyzno, życzę Ci
wszelkiej pomyślności i zgody w
społeczeństwie. 
Niech wszyscy zechcą pamiętać 
o znaczeniu słów: solidarność,
wspólnota i patriotyzm. 
W Was młodzi Polacy nadzieja, 
że nie pozwolicie na to, by Polska
była ważnym krajem w Unii
Europejskiej. 
Bardzo na Was liczę, bo tylko
Młodzież może zbudować nowy,
wolny od nienawiści świat.  

Elżbieta Rogala-Kończak

Polska Niepodległa. Rokrocznie w
siłę rosnąca.Szczęścia dla siebie i
Polaków pragnąca.
Nasza,ukochana byś w barwach
biało czerwonych budziła się 
z rana. Kwiatami usłana. 
W podzięce za Twe trwanie
i niestrudzonych patriotów
staranie.Byś rosła w siłę. Byśmy
ostoją dla Ciebie byli. W każdą
rocznicę Twą i w każdej chwili. 
Tego życzy Sztafeta Pokoleń 
z Rumi, która miłości do Ciebie nie
tłumi. Dumna z pragnieniem 
dalszego przy Tobie trwania
Szczęśliwa z możliwości 
tych pięknych życzeń składania. 
Maciej Kącicki - Sztafeta Pokoleń
Rumia
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Szanowni Uczniowie!

Życzę Nam Polakom,
mieszkańcom Rumi, a przede
wszystkim młodemu pokoleniu,
abyśmy zawsze czuli dumę z bycia
Polakami. Uczucie docenienia
dokonań poprzednich pokoleń jest
najlepszym niematerialnym
pomnikiem, który powinniśmy nosić
w sobie. To będzie najlepszą
gwarancją pamięci i tożsamości
Nas, Polaków. Pamiętajmy także,
że wolność, którą wywalczyli Nasi
przodkowie jest darem, który
musimy pielęgnować w najbardziej
prozaicznych czynnościach dnia
codziennego. Zgodnie ze słowami
Papieża, św. Jana Pawła II
„wymagajmy od siebie choćby inni
od nas nie wymagali” - Nasza
pamięć o Polsce musi łączyć się z
dbałością o Jej przyszłość. Każdy
z Nas jest ułamkiem dużego
organizmu państwa, dlatego Nasze
młode pokolenie musi się kształcić,
rozwijać, a wszystko zgodnie z
wartościami, które budują nas jako
społeczeństwo. Wszystkiego
dobrego na kolejne setki lat. 
Mateusz Socha

11 listopada obchodzimy Narodowe
Święto Niepodległości – dzień,
upamiętniający odzyskanie przez
Polskę suwerenności, utraconej w
wyniku zaborów na 123 lata. Życzę
Wam i sobie abyśmy zawsze
potrafili dobrze 
i mądrze korzystać z odzyskanej
wolności. Pamiętajmy, że choć dziś
może się ona wydawać rzeczą
naturalną, jest dziełem walki i
poświęcenia wielu pokoleń
bohaterów - dzielnych Polaków,
którzy nie wahali się w imię wolnej
Ojczyzny oddać tego, co mieli
najcenniejsze, własnego życia.
Beata Ławrukajtis

Tobie Polsko dziękować
chcemy,
W tym 100 roku Odzyskania
Nadziei,
Cały Naród Tobie oddany,
Chce hucznie świętować 
i szczerze radować,
Bądź zawsze widoczna na
Mapach Świata !!!
I Niepodległa do końca
Świata.

Rada Rodziców SP nr 10
Rumia

Kochana Polsko !
W dniu Święta Niepodległości
życzę nam wszystkim Polski
wolnej, otwartej i tolerancyjnej.
Byśmy nawzajem mieli do siebie
szacunek, zrozumienie i dużo
życzliwości, bez względu na,
poglądy, wyznanie czy styl
życia. Trzeba pamiętać, że
wolność nie jest nam dana raz
na zawsze. Musimy pilnować,
aby nikt nie próbował nam jej
odebrać lub ograniczyć.
Kochana Polsko życzę Ci dużo
radości, bezpieczeństwa,
jedności w narodzie i dumy! 
Grzegorz Grinholc

Z okazji 100 Rocznicy
odzyskania Niepodległości 
oraz 100 lat Harcerstwa w
Polsce składam wszystkim
najlepsze życzenia. Niech
każdy z nas swoją postawą i
swoim życiem każdego dnia
dba o to, aby Nasza Ojczyzna
była nadal wolna. Na koniec
chciałbym zacytować
wielkiego patriotę, żołnierza
Armii Krajowej gen. Zbigniewa
Ścibor-Rylskiego: 
„… wszyscy byliśmy
harcerzami jak mieliśmy
wasze lata. Pamiętajcie,
żyjecie w wolnej, niepodległej,
ukochanej naszej Ojczyźnie.
Nie wiecie co to jest przelewać
krew za wolność. Całe
szczęście…” 

hm. Mariusz Piotrowski
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Polakom z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości można życzyć zgody
narodowej, czyli tego, żeby jak najszybciej
zasypany został rów dzielący społeczeństwo
na dwie grupy: zwolenników PiS i
przeciwników PiS. Trzeba życzyć by było
coraz mniej zajadłości i zaciekłości, złych
emocji, najczęściej związanych z polityką.
Trzeba życzyć mądrych polityków -
prawdziwych liderów, mężów stanu, którzy
ponad doraźne partyjne interesy stawiają
prawdziwe dobro narodu. Trzeba też życzyć
Polakom, by nieboraczki poczucia humoru,
bo bez tego ani rusz! Trzeba życzyć,
żebyśmy mieli jak najlepsze szkoły i świetna
publiczną służbę zdrowia. Trzeba też życzyć
otwartości na świat, na inne kultury, na
wielobarwność rzeczywistości. Nie bójmy się
inności. Trzeba też życzyć, żeby było jak
najwięcej uśmiechu, oraz żeby pracować by
żyć, a nie żyć by pracować. No i wreszcie -
życzmy sobie jak najwięcej postaw
proekologicznych, bo to bardzo ważne:
trzymajmy się zasady 3R - reduce reuse
recykle. Maciej Orłoś, dla Szkoły
Podstawowej nr 10 w Rumi 

Kochano Polsko, z okazji tego okrągłego
Jubileuszu odzyskania niepodległości
życzę Ci, abyś już nigdy jej nie utraciła. 
Wszystkim Rodakom natomiast życzę,
abyśmy potrafili docenić, że, mimo
historycznych perturbacji, jesteśmy
wolnym państwem. Wszystkim życzę
także, żebyśmy mieli włodarzy, którym
zależy na naszej Ojczyźnie - i tej wielkiej, 
i tej lokalnej. 
Marzy mi się również, żebyśmy potrafili 
ze sobą rozmawiać i się szanować,
niezależnie od poglądów.
Anna Jamróz- Szadaj
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Drodzy
uczniowie,

pracownicy,
oraz rodzice...

Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, 
ale dlatego,  że własna. 
                                             Seneka Młodszy
11 listopada w historii Polski to największe
narodowe święto oraz  czas radości i dumy 
z bycia POLAKIEM. Po 123 latach zaborów nasza
OJCZYZNA odzyskała niepodległość. 
Polska 100 lat emu udowodniła całemu światu
swoją niezależność. Pamiętajmy jednak, że nasze
decyzje, tożsamość i tradycje mają wpływ na losy
przyszłych pokoleń. 11 listopada na narodowe
święto wolności, o którą marzyli i walczyli Ci, którzy
nie wahali się w imię wolnej OJCZYZNY poświęcić
własne życie. 
W ten uroczysty dzień oddajmy hołd wszystkim
poległym, a ich wielkie czyny niech będą dla nas
przykładem, aby wspólnie budować narodową
jedność i nigdy nie dopuścić do utraty.                      
                            Dyrekcja szkoły
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Uczniowie naszej szkoły, by godnie uczcić setną
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości,
zgłosili się do udziału  w Ogólnopolskim Projekcie
„Młodzi w Akcji - Wiwat Niepodległość”.
Uczestnicy akcji zaplanowali przeprowadzenie
wywiadów ze 100 Polakami, by poznać ich poglądy na
temat patriotyzmu oraz kogo uważają 
za wybitnego Polaka. Uczniowie naszej szkoły mieli
także możliwość obejrzenia filmu „Kamienie na szaniec”
 i porozmawiania o patriotyzmie dawniej i dziś. 9
listopada odbędą się uroczyste obchody tego święta 
w naszej szkole. Wszyscy chętnie włączyli się do
przygotowań: uczniowie pisali biogramy wybitnych
Polaków i życzenia dla Polski, a także przynieśli z domu
stare przedmioty. Efekty ich pracy możemy oglądać
 na holach, na których pojawiły się słupy ogłoszeniowe
rodem  z II Rzeczypospolitej. Sala historyczna zamieniła
się w muzeum,  w którym można podziwiać wystawę
„Qultowe przedmioty niepodległej Polski”. Na dolnym
holu działa kawiarenka „Słodka niepodległość” - 
można w niej nabyć biało-czerwone ciasta oraz
patriotyczne zakładki do książek, będące świetną
pamiątką. Podczas akademii zostaną wręczone medale
siedmiu wybitnym Polakom (w ich role wcielą się
oczywiście nasi koledzy), którzy przyczynili się do
odzyskania niepodległości, a koło teatralne zaprezentuje
montaż słowno-muzyczny. Kulminacją będzie wspólne
odśpiewanie pieśni „Niepodległa, niepokorna”. 
O tym dniu z pewnością będziemy opowiadać przyszłym
pokoleniom, gdyż Ojczyznę nosi się w sercu,  a sztafeta
pokoleń trwa.

            Obchody 
  Święta Niepodległości 
       w naszej szkole
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11 Listopada 1918 roku – to Wielki Dzień, kiedy
Polska odzyskała swoją niepodległość - po bardzo
długim okresie czasu - 123 latach zaborów.
 Wydarzenie te upamiętniamy od 100 lat a
corocznie obchody przybierają coraz bardziej
charakter podniosły i uroczysty na terenie całego
kraju. 
Rok 2018, w którym świętujemy 100-lecie
odzyskania niepodległości Polski – Naszej
Ukochanej Ojczyzny - jest czasem szczególnym dla
wszystkich Polaków, bowiem obchody tego
wydarzenia skłaniają nas wszystkich do refleksji 
i zadumy, nad tymi, którzy walczyli o naszą
niepodległość, o naszą wolność, w której żyjemy. 

Dzień 11 listopada – jest to największe państwowe i
narodowe Święto, to Dzień radości 
i odzyskania niepodległości na który czekały
pokolenia Polaków. 
 Wszyscy Polacy cieszą się Świętem Ojczyzny
Wolnej i Niepodległej życząc sobie nawzajem, 
aby naród Polski mógł zawsze żyć darem wolności
i pomyślności, budując szczęśliwą przyszłość
Ojczyzny w jedności osadzonej na duchowym
dziedzictwie przodków i bratniej miłości. 
Niech radość i duma z wolnej Polski towarzyszy
nam Polakom każdego dnia. Należy jednak
pamiętać, że niepodległości i wolności nie dano
nam raz na zawsze. 
Musimy ją pielęgnować, celebrować i dbać o nią.
Niech żyje Polska.
                                                           Ariel Sinicki
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11 listopada 1918 r. należy do jednych 
z najważniejszych w naszej historii. 
Po 123 latach niewoli, rozbiorów i obcego
panowania spełniły się marzenia kilku
pokoleń Polaków o niepodległym kraju. 
To niezwykłe szczęście dla nas,
obecnego pokolenia Polaków, że możemy
świętować 100-lecie odzyskania
niepodległości w wolnej Polsce, że
możemy oddać hołd tym wszystkim,
którzy w latach niewoli dali świadectwo
swej miłości do ojczyzny i  swą
bohaterską postawą wpisali się w strofy
wiersza Leopolda Staffa: „Polsko, nie
jesteś ty już niewolnicą! Lecz czymś
największym, czym być można: Sobą!”. 
Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości wszystkim
Mieszkańcom Powiatu  Wejherowskiego,
a w szczególności uczniom, rodzicom 
i gronu pedagogicznemu Szkoły
Podstawowej nr 10 w Rumi składam
najserdeczniejsze życzenia. Bądźmy
dumni z naszej historii i dziedzictwa oraz
z tego, że jesteśmy Polakami. 
Cieszmy się naszą odzyskaną wolnością,
spożytkujmy ją dla dobra Polski i
naszej małej Ojczyzny. Niech wspólne
świętowanie rocznicy będzie radosnym
doświadczeniem o którym będziemy
pamiętać i które będziemy wspominać
przez dziesięciolecia.    Jacek Thiel

SZANOWNI PAŃSTWO 
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Uczniowie Szkoły nr 10 w Rumi

Kochani �
~~~~~~~~~~
W 100 rocznicę Odzyskania przez Polskę
Niepodległości pragnę przyłączyć się z
najczulszym słowem ...myślą ...marzeniem i
najszczerszymi życzeniami dla Niepodległej
Ojczyzny Naszej .
By była WOLNA ...PIĘKNA i WIELKA po wsze
czasy .
By była przykładem i wzorem cnót wszelkich na
zawsze a Naród Polski żył w niej w poszanowaniu i
zgodzie .
I by młodzi ludzie ...tacy jak Wy kochana młodzieży
byli w niej zawsze szczęśliwi a pod dobrym okiem
wychowawców i rodziców swoich stanowili wzór
odpowiedzialności i patriotyzmu dla całego świata.
Niech się stanie .❤�

Z uszanowaniem
Teresa Halas - Poseł na Sejm RP 

                     NIEPODLEGŁA
Oni ... 
tęsknota wyrąbali las tajgi i stepów kurhany przez góry
Uralu szli do niej, do ukochanej, umiłowanej przez
trudne życia swego dni
Oni ... 
jak szaleńcy  szli przez tułaczki lata 
i samotności żale, do Niepodległej szli i szli prosząc
Boga by mogli iść dalej i dalej
A droga była daleka a miłość była prawdziwa
a los gnał a kat czekał ogrywał i oszukiwał. 
A oni szli nie bacząc  na pogardy godziny
szli jak Ojce i jak Syny   do Niepodległej szli.                 
                                           Teresa Hałas
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Dzień 11 listopada 1918 r. był
przełomowym momentem w dziejach
Europy, a przede wszystkim w dziejach
Polski. Po 123 latach niewoli narodowej i
powstańczych zrywów wolnościowych
Polska odzyskała niepodległość.  
Dziś, w 100-lecie odzyskania przez Polskę
Niepodległości możemy okazać
wdzięczność tym wszystkim, którzy
walczyli o wolność naszej ojczyzny,  
a następnie podjęli trud budowy nowego
państwa.  

Z okazji Narodowego Święta
Niepodległości pragnę złożyć Dyrekcji,
Radzie Pedagogicznej i Uczniom Szkoły
Podstawowej nr 10 w Rumi serdeczne
życzenia. 
Niech ta wyjątkowa rocznica będzie
czasem radosnego świętowania w duchu
patriotycznych wartości. Cieszmy się,  że
możemy żyć, uczyć się i pracować  w
wolnej Rzeczypospolitej.
                          Gabriela Lisius
                     Starosta Wejherowski  

Polsko Niepodległa, Niepokorna życzę
Tobie, abyś nigdy nie zniknęła z mapy 
i była dumą młodego pokolenia.

Życzę wszystkim, aby dzisiejsze święto
utkwiło mocno w Naszych sercach,
uwrażliwiło na piękno ojczystego kraju. 

Nigdy nie zapominajmy o naszej
tożsamości, tradycji, a polskie symbole
narodowe niechaj zawsze wskazują drogę
do wolności.  

Żyjmy wolni, bezpieczni i szczęśliwi – 
bez wojen, niepotrzebnych kłótni, ponad
podziałami pielęgnujmy Polskę!

                       Michał Pasieczny
                     Burmistrz Miasta Rumia
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