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Na szlaku niepodległości
Dnia 5 października 2018 roku klasa VII wraz z nauczycielem wychowania fizycznego panem Wiesławem
Trzopem oraz z innymi szkołami z naszej gminy wybrała się na Górę Makowską szlakiem, którym niegdyś
chodzili partyzanci.
Rano o godzinie 9:00 zaczęliśmy się wspinać na Makowską Górę od strony Budzowa. Dzień wcześniej padał
deszcz, więc droga była obłocona i mokra, w niektórych miejscach były ogromne kałuże. Nie obeszło się więc
od zmoczenia i ubrudzenia butów. Na szczyt weszliśmy w niecałe dwie godziny,  odpoczęliśmy tam trochę,
napoiliśmy się oraz coś przegryźliśmy. Następnie zaczęliśmy schodzić w stronę Makowa Podhalańskiego do
ośrodka PTTK, gdzie pan przewodnik opowiedział nam nieco o szlakach partyzantów, którzy podróżowali nimi
do oddziałów Józefa Piłsudskiego.
Pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego zapaliliśmy znicz będący symbolem naszej pamięci. Po wszystkich
formalnościach w ośrodku poszliśmy na rynek w Makowie, gdzie zjedliśmy lody oraz przespacerowaliśmy się
po uliczkach miasta.Gdy nasz czas na przechadzkę się skończył z Makowa do Baczyna wróciliśmy
autobusem.

Uważam, że było warto wziąć udział w takim rajdzie na Makowską Górę szlakami partyzantów, ponieważ jest to
wspomnienie historii naszej ojczyzny oraz mile spędzony czas. /JM/

. .



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 8 11/2018 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLPrymusek

Śladami Niepodległej...

Klasy VII i VIII dnia 8 października 2018 r. wybrały się na wycieczkę do kina oraz do
Izby Pamięci Józefa Hallera w Skawinie. Pojechaliśmy najpierw do Izby Pamięci. Był
tam duży stół, krzesła i gabloty ze zdjęciami, sztandarem. Uwagę zwracał herb
Hallerów. Najpierw przywitała nas pani, która opiekuje się tym miejscem i
opowiedziała nam ciekawie o jego historii  oraz o Józefie Hallerze. Największą atrakcją
była dla nas niespodzianka, którą ta pani przygotowała. Był to pan Zdzisław, ubrany w
mundur Armii dowodzonej przez Hallera.

Potem pojechaliśmy do kina na film “Dywizjon 303”. Był on o polskiej jednostce 303,
która służyła w Anglii. Film opowiada o losach Polaków, w których Anglicy nie
wierzyli, a oni latali najlepiej.

Dowodem tego, że polscy piloci byli niewiarygodnie dobrzy w lataniu jest główne
starcie w bitwie o Anglię, które odbyło się 15 sierpnia 1940 roku. Straty po polskiej
(angielskiej)
Dywizjonu 303 stronie to 27 samoloty, a po stronie niemieckiej około 130. /EZ/



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 8 11/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Prymusek

OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI
Józef Piłsudski
Podczas I wojny światowej organizował polskie oddziały zbrojne na ziemiach podległych Rosji, później jednak
musiał podporządkować się władzom austriackim, w wyniku czego powstały Legiony Polskie. W 1917 miał
miejsce kryzys przysięgowy: Józef Piłsudski i jego żołnierze odmówili złożenia przysięgi na wierność cesarzowi.
Wkrótce po tym wydarzeniu Piłsudski został osadzony w Magdeburgu. Jednak w 1918, po klęsce Niemiec,
powrócił do Warszawy i objął urząd Naczelnika Państwa. bolszewickiej Rosji.

Roman Dmowski 
Jako nastolatek działał w polskich, patriotycznych organizacjach. Po wybuchu I wojny światowej Dmowski
zawiązał Komitet Narodowy Polski. We współpracy z Francją Dmowski utworzył liczącą 100 000 żołnierzy
Błękitną Armię, która trafiła do Polski, stając się fundamentem odradzającego się Wojska Polskiego. Roman
Dmowski, wspólnie z Ignacym Janem Paderewskim, podpisał w 1919 traktat wersalski, na mocy którego
społeczność międzynarodowa uznała prawo Polaków do własnego państwa.

Ignacy Jan Paderewski
Przyszedł na świat w rodzinie o bogatych tradycjach patriotycznych. Był jeszcze chłopcem, kiedy odkryto u
niego wyjątkowy muzyczny talent. Koncertował przed samą królową Anglii, Wiktorią. Każdy koncert rozpoczynał
od przemowy dotyczącej odzyskania przez Polskę niepodległości, o którą walczył. Krótko po odzyskaniu
niepodległości przez Polskę Paderewski udał się do Gdańska, a następnie do Poznania. Powstanie Wielkopolskie
jako jedno z nielicznych w polskich dziejach, zakończyło się pełnym sukcesem wyzwoleńczym. 

Wincenty Witos
W wieku lat 21 wstąpił do Stronnictwa Ludowego, a w 1913 do PSL „Piast”. Chociaż początkowo był
zwolennikiem współpracy z Państwami Centralnymi, to już od 1915 w swoich przemowach otwarcie mówił o
dążeniu Polski do odbudowy niepodległego państwa. W 1918 to właśnie on stanął na czele Polskiej Komisji
Likwidacyjnej w Krakowie, której zadaniem było likwidowanie stosunków państwowo-prawnych łączących Galicję
z Austro-Węgrami. 

Wojciech Korfanty
Już jako uczeń gimnazjum założył konspiracyjne stowarzyszenie, którego członkowie wspólnie poznawali kulturę
i literaturę polską. W latach 1901-1908 był członkiem Ligi Narodowej, w ramach której ściśle współpracował z
Romanem Dmowskim. Kiedy w Wielkopolsce wybuchło powstanie, wszedł w skład kierującej nim Naczelnej
Rady Ludowej. Był jednym z głównych organizatorów powstań śląskich.

Józef Haller
Jeden z najwybitniejszych polskich wojskowych XX wieku. Do szkół oficerskich wprowadził język polski,
wykorzystując dopuszczające to uchwały parlamentu wiedeńskiego. Wybitne osiągnięcia w dziedzinie szkolenia
wojskowych pozwoliły mu otrzymać najwyższe austriackie odznaczenie – Wojskowy Medal Zasługi „Signum
Laudis”. Jak pisał w pamiętnikach, w 1908 znacznie odżyły nadzieje na „wojnę ludów, o którą modlił się
Mickiewicz”. Haller opuścił wtedy cesarską armię i zajął się pracą społeczną, aktywnie działając w ruchu
spółdzielczym. Jednocześnie szkolił przyszłe elity polskiego wojska. Józef Haller w 1913 roku opracował
obowiązujące po dzień dzisiejszy wzory oznak i terminów harcerskich. W październiku 1919 stanął na czele
Frontu Pomorskiego, który miał na celu pokojowe zajęcie Pomorza przez Polskę. 10 lutego dokonał zaślubin
Polski z morzem. /SZG/
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Niepodległość znaczy WOLNOŚĆ
Święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia
odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Polska po 123 latach od rozbiorów
dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię powróciła na mapy Europy. Powstała wtedy
II Rzeczpospolita Polska. Władzę wojskową objął Józef Piłsudski.  W latach 1919–1936
rocznice odzyskania niepodległości świętowano w Warszawie jako uroczystości o
charakterze wojskowym. Organizowano je zazwyczaj w pierwszą niedzielę po 11
listopada. W 1919 roku nie było sprzyjającej sytuacji by uczcić rocznicę odzyskania
niepodległości, ponieważ trwały jeszcze wojny o granice Rzeczpospolitej. Pierwszy
raz w pełni uroczyście upamiętniono odzyskanie niepodległości 14 listopada 1920.
/AG/

BOOK TAG
Książka, do której lubisz wracać
Nie lubię czytać książek po dwa razy, ale dla "Harrego Pottera" można zrobić wyjątek. :) 

Książka, którą lubisz za swoją odmienność
Uwielbiam "Osobliwy dom Pani Peregrine". Autor opisał w nim tak niesamowity świat, ze trudno było oderwać się
od czytania! 

Książka, do której przekonał cię twój znajomy
Jest dużo takich książek, np. "Harry Potter" (którego wcześniej nie lubiłam).

Książka, której zakończenie cię wzruszyło
Jest naprawdę dużo takich książek, ale najwięcej wylałam łez na "Pomiędzy nami góry!" Polecam (zwłaszcza
dziewczynom) ją przeczytać! Jest piękna!

Książka, w której bohaterowie dużo podróżowali
Bardzo dużo podróży było w "Osobliwym domu Pani Peregrine”. Bohaterowie byli naprawdę w bardzo wielu
miejscach! 

Książka, której nie możesz doczytać
Jest sporo takich książek, ale chyba mój największy rekord to "Moja Lady Jane” - ,,czytam” ją od listopada 2017 i
nie mam czasu jej dokończyć. 

Książka, którą uwielbiasz, a nie jest tak bardzo znana
Trylogia "Silver” nie jest za bardzo znana, a jest naprawdę super i bardzo wciąga! /KP/
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NOC NAUKOWCÓW

W piątek 28 września 2018  wszystkie osoby z klas IV-VI, które chodzą na kółko
matematyczne wybrały się na wycieczkę do Krakowa na Noc Naukowców.
Uczestniczyliśmy w warsztatach i pokazach przygotowanych przez wykładowców
i studentów Uniwersytetu Pedagogicznego. Wyjazd do Krakowa odbył się w ramach
projektu „Z matematyką na Ty” zorganizowanego przez Panią Sabinę Skupień.

Najpierw graliśmy w różne gry matematyczne – nie hazardowe, np. seta. Następnie
udaliśmy się na warsztaty, na których dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy.
Poznaliśmy jak ciekawe mogą być mikroskopy i ich budowa. W kolejnej sali
przenosiliśmy mały klocek za pomocą pilota, była to super zabawa. Byliśmy na
warsztatach astronomicznych, wykonywaliśmy na nich kratery księżycowe z masy
solnej. Mogliśmy też zrobić zegar słoneczny z papieru. Następnie byliśmy w sali pełnej
małych robotów. Jeden z nich to był mały piesek, który reagował na nasz dotyk.
Zachowywał się tak jak żywy pies. Inny robot sterowany za pomocą pilota poruszał się
po makiecie z domkiem, mostkiem i drzewkami. Największe zainteresowanie budził
duży robot, któremu można było programować to, co ma powiedzieć. Na końcu wizyty
w Krakowie byliśmy na warsztatach „Jak wynaleźć telegraf bez drutu”. W ramach tych
zajęć poznaliśmy alfabet morsa.

Uważam, że warto było jechać na Noc Naukowców, ponieważ dowiedzieliśmy się
wielu ciekawych rzeczy ze ścisłych dziedzin nauki. /MS/

Moja pasja... Karate
Karate to rozwijający sport, dzięki któremu można się dużo nauczyć, a przede
wszystkim poznać sztukę obrony przed napastnikiem. Jest wiele ruchów m.in.
mamszigeri -  służy ona do zmylenia przeciwnika i oddanie ciosu w ułamku kilku
sekund. Gdy chcemy się obronić różnymi sztukami walki, to trzeba działać szybko i
oddać cios w dane miejsce. Cenimy jednak swoją przestrzeń osobistą i gdy ktoś
nieznajomy chce o coś zapytać
i zbliża się zbyt blisko, to wyciągamy nogę do góry i wtedy może mówić, jeżeli to nie
działa, to podnosimy rękę. Gdy zignoruje rękę, to trzeba dać obie ręce złożone na
klatkę piersiową, jakby on chciał nas objąć, to próbujemy się uwolnić np. można go
podrapać lub odpychać, a jeśli będziemy mieć ręce wzdłuż tułowia nic nie możemy
zrobić.

Moim zdaniem warto chodzić na karate, ponieważ rozwijamy się, ćwiczymy oraz po
prostu robimy coś dla siebie. /WS/
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