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                                        Nasz szkolny projekt dla Niepodległej

    W roku 100-NEJ ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
nasza szkoła - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu realizuje
projekt w ramach którego czcimy naszą ukochaną Ojczyznę. 
    W ciągu całego roku odbywają się lub odbyły się już konkursy poświęcone historii,
literaturze, sztuce naszego kraju, a także mają miejsce konwersatoria dotyczące tego,
czym jest dla nas patriotyzm. Projekt jest realizowany podczas godziny wychowawczej,
zajęć historycznych, plastycznych, muzycznych, konkursów, udziału w sesjach
popularnonaukowych, wystaw, gazetek, albumów, plakatów, imprez patriotycznych
i akademii.
    Szczególnie intensywne działania mają miejsce w tych dniach - dniach
poprzedzających 11 listopada. W tym tygodniu, we wtorek, cała społeczność szkoły
utworzyła Orlik dla Niepodległej (zdjęcie powyżej) - stworzyliśmy naszą flagę z białych i
czerwonych kartek papieru oraz odśpiewaliśmy nasz hymn narodowy. W środę
utworzyliśmy naszą flagę na jarosławskim rynku. Ponadto na każdym piętrze szkoły 
i w klasach znajdują się gazetki z tematyką patriotyczną. 
    W czwartek zaplanowaliśmy wieczornicę niepodległościową, w ramach której cała
nasza społeczność śpiewa patriotyczne pieśni, oraz słucha poezji mówiącej o miłości do
ojczyzny. 
    W piątek, oprócz apelu związanego z setną rocznicą odzyskania przez Polskę
niepodległości, weźmiemy udział w uroczystym apelu, a potem wszyscy będziemy
śpiewać nasz hymn narodowy, tym samym uczestnicząc w ogólnopolskiej akcji bicia
rekordu Guinnessa.
                                  "Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy" (AM)
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               JAROSŁAW W PRZEDEDNIU ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI              
                                                         SZKIC HISTORYCZNY

Jarosław przed I wojną światową był – jak pisano „opanowany przez wojsko”. Nigdzie w całej Galicji ilość
wojska nie była tak wysoka w stosunku do ludności cywilnej, jak w naszym mieście. Jarosław w 1914 roku liczył
2,6 tysięcy ludzi, a załoga austriacka ponad 4 tysiące. Nasze miasto było czwartym co do wielkości garnizonem
w Galicji. Koszary, stajnie i ujeżdżalnia znajdowały się przy ulicy Piekarskiej, Poniatowskiego, Czarnieckiego, 3
Maja, Jezuickiej, Krakowskiej. 

Ponadto w 1901 roku z funduszu rządowego powstały austriackie koszary dla 34 pułku piechoty obrony
krajowej „Jarosław” przy ulicy Kościuszki. Wśród młodzieży szkół średnich powstawały kółka i związki
niepodległościowe. Dużą rolę odgrywała młodzież w Drużynie harcerskiej im. Dionizego Czachowskiego.
Nauczyciele popierali jej istnienie, a władze austriackie zaliczały harcerstwo do organizacji dozwolonych.  Od
1911 roku Polski Związek Wojskowy polecił przejść Drużynie harcerskiej pod komendę „Sokoła”, a właściwie
sokolej drużynie strzeleckiej. Następnie młodzież weszła w skład II Karpackiej Brygady Legionów Polskich, na
odbywanie ćwiczeń  i musztry. 

Uczniowie Drużyny harcerskiej zasilili drużyny strzeleckie  i Legiony Polskie, a po wojnie wzięli udział w obronie
Lwowa. Drużyna skupiała do 1914 roku do 160 członków. W czasie I wojny światowej Jarosław należał do tych
miast galicyjskich, które najdłużej pozostawały pod ogniem walczących armii i które ucierpiały wskutek działań
wojennych. Z dnia 31lipca na 1 sierpnia 1914 roku cesarz Austrii – Franciszek Józef zarządził ogólną
mobilizację w całej Galicji i w mieście Jarosławiu. Młodzież z Jarosławia weszła w skład I Brygady Legionów
Józefa Piłsudskiego, a większość  do II Brygady zwanej karpacką Józefa Hallera. Do Jarosławia przybyły
wojska austriackie. Dużo budynków zamieniły na szpitale, biura wojskowe, koszary. Miasto przypominało obóz
wojskowy i było przyczółkiem mostowym podczas wojny. W nocy z 12 na 13 września opuściła Jarosław
Sokola Drużyna Strzelecka licząca 141 osób oraz Drużyny Bartoszowe liczące 44 członków. 

Jarosław w czasie wojny przechodził raz w ręce rosyjskie, a raz w austriackie. Był pod nieustannym ogniem
artylerii. Stąd w mieście doszło do dużych zniszczeń. Uszkodzony został budynek klasztoru Benedyktynek i
wieża kościoła św. Anny. Ślady po kulach były widoczne na wielu kamienicach. Straty poniósł klasztor
Dominikanów i kościół N.M.P. Spalona została stacja kolejowa i kort tenisowy w parku na Olszanówce. Dotkliwe
straty poniósł jarosławski „Sokół” . Doszło do rozgrabienia zbiorów bibliotecznych, przyrządów do ćwiczeń,
garderoby teatralnej i urządzeń kinematograficznych. Pamiątką walk z okresu I wojny światowej pod
Jarosławiem jest kilka cmentarzy wojennych, a największy znajduje się na wzgórzu Widna. W czerwcu 1915
roku powrócił do miasta burmistrz A. Dietzius. 
W 1917 roku powołano w naszym mieście Polską Organizację Narodową, która nie była związana z żadnym
państwem zaborczym. Dnia 30 października 1918 roku w Krakowie proklamowano przyłączenie Galicji do
niepodległej Polski. Wiadomość ta szybko dotarła do Jarosławia. Z dnia 31 października na 1 listopada 1918
roku pojawiły się w mieście  biało-czerwone sztandary i polskie orły. Tego samego dnia mieszkańcy Jarosławia
dowiedzieli się o rozpoczęciu walk polsko-ukraińskich o Lwów, w których wzięła udział młodzież jarosławska.

1.  Jan Kuca „O wielkiej wojnie w powiecie jarosławskim”, Rzeszów 2016.
2.  Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia 1994-1999.
3.  Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia 1989.
4.  Marian Zgórniak „1914-1918 studia i szkice z dziejów I wojny światowej”. 

OPRACOWANIE - NAUCZYCIEL HISTORII VIOLETTA SZPILAK
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Niepodległość - niby coś normalnego. Dziś nie zwracamy na nią szczególnie uwagi, jest, bo jest. To taka nasza
codzienność, przyzwyczajenie, nawyk.To dość smutne, bo powinna być dla nas czymś niezwykłym,
najważniejszym. Czymś, za co skoczylibyśmy nawet w ogień. Dla mnie niepodległość jest czymś, o co nasi
rodacy zaciekle walczyli. Przelało się mnóstwo krwi. Według mnie to obowiązek, aby dzień 11 listopada
uszanować chociażby ze względu na to, ile my – Polacy zapłaciliśmy za wolność. Dla walczących za nas w
szczególności należy się hołd, za to, że dziś możemy uczyć się po polsku. Możemy być, kim chcemy.
Kilkadziesiąt lat temu nie było na to niestety takich możliwości. W tym miejscu chciałabym po prostu
podziękować. Komu? Wszystkim walczącym za bycie prawdziwymi
Polakami.                                                                                              OLIWIA MOSSOCZY
                                                       CZYM JEST DLA NAS OJCZYZNA?
Zuzanna klasa 8
Ojczyzna to kraj, w którym się urodziłam, która duchowo należy do mnie. Ojczyznę kocham całym sercem i
dbam o nią, jak mogę. Uważam, że każdy powinien kochać swoją ojczyznę bez względu na wszystko. Dla mnie
ojczyzną jest Polska.
Magdalena klasa 8
Ojczyzna to miejsce, w którym mogę czuć się jak w domu, bo czuję się tam bezpiecznie. Ojczyzna jest dla mnie
jak rodzina. Tak samo bardzo ją kocham.
Anna klasa 8
Ojczyzna to dla mnie najważniejsze miejsce na ziemi. To miejsce, w którym się urodziłam, wychowałam i
spędziłam dzieciństwo. Kocham moją ojczyznę i wiem, że to jest miejsce, w którym mogę czuć się bezpiecznie i
komfortowo.
Filip klasa 8
Ojczyzna jest dla mnie krajem, w którym się urodziłem. Dzięki któremu mogę swobodnie żyć i się uczyć.  Jest
dla mnie bardzo ważna, traktuję ją jak rodzinę.
Oliwia klasa 8
Ojczyzna jest dla mnie bardzo ważna. To miejsce na ziemi, w którym się urodziłam i wychowałam. Jest dla
mnie jak rodzina, która się o mnie troszczy i przy której zawsze czuję się bezpiecznie.
Julka klasa 8
Ojczyzna jest dla mnie jak przyjaciółka, która zawsze przy mnie będzie, która mnie wysłucha i pomilczy.
Kocham ją całym sercem.                                                                       OPRACOWAŁA OLIWIA STASIEŃKO 

                     Ciekawostki o Polsce

 - W 1922 r. Gabriel Narutowicz został pierwszym
demokratycznie wybranym prezydentem Polski.
- Nasz alfabet liczy 32 litery.
- Czworo z szóstki Polskich noblistów zostało
nagrodzonych Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury.
                                        Magdalena Fornas
Więcej ciekawostek o Polsce w następnym numerze

Ważne postacie dla odzyskania naszej niepodległości
to niewątpliwie Józef Piłsudski, Jan Paderewski,
Ignacy Daszyński. Więcej o nich możecie przeczytać
w następnym numerze naszej gazety.
                                            Zuzanna Pajda

*
Kotyliony z okazji 100 lat
niepodległości



www.nowiny24.plNowiny | Wydanie specjalne 05/2019 | Strona 4  

WWW.JUNIORMEDIA.PLCzwórka

                                          CZYM JEST DLA MNIE PATRIOTYZM?

  W roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości często w moim otoczeniu słyszę różne
definicje słowa patriotyzm, dlatego też zaczęłam się zastanawiać w jaki sposób ja odbieram to słowo.

  Dla mnie patriotyzm jest chęcią dobrowolnego poświęcenia się w imię ojczyzny.  Przykładem dla nas mogą
być bohaterowie książki Aleksandra Kamińskiego pt. ,,Kamienie na szaniec”, którzy w swoim życiu byli
prawdziwymi patriotami, ponieważ podczas II wojny światowej wykazywali się chęcią największego
poświęcenia, jakim jest oddanie życia za wolność Polski.  Wielu za wzór patriotyzmu dla młodych ludzi stawia
właśnie te postacie bohaterskich warszawskich harcerzy.
  Słowo patriotyzm rozumiem także jako pamięć o obchodach najważniejszych świąt państwowych, takich jak
Święto Niepodległości, które obchodzimy co roku 11 listopada. Prawdziwy patriota powinien także wykazać się
pamięcią o ludziach, którzy walczyli o niepodległość ojczyzny, ponieważ dobrowolnie oddali życie w imię naszej
obecnej wolności.
  Jednym z dowodów patriotyzmu jest także znajomość historii swojego kraju. Każdy Polak powinien dokładnie
znać historię ojczyzny, ponieważ w ten sposób dowiadujemy się ,, skąd nasz ród’’. Ucząc się historii Polski
poznaję nie zawsze łatwe drogi naszej ojczyzny w kierunku wolności. Dowiaduję się, że powinniśmy dobrze
korzystać z tej wolności, o którą przeszłe pokolenia walczyły.
  Prawdziwym patriotą można być także w odniesieniu do polskiego sportu. To jest właśnie mój ulubiony sposób
okazywania patriotyzmu! Od dawna kibicuję polskim skoczkom narciarskim i  reprezentacji Polski w siatkówce.
Wszyscy byliśmy dumni, gdy brzmiał ,, Mazurek Dąbrowskiego” po zwycięstwach Kamila Stocha. Swój
patriotyzm pokazuję poprzez wspieranie polskich sportowców w czasie ich występów w rozgrywkach
międzynarodowych. Przykładem mogą być odbywające się we wrześniu bieżącego roku mistrzostwa świata w
siatkówce mężczyzn, w których także brała udział nasza reprezentacja i mój ulubiony siatkarz Kuba
Kochanowski. W czasie każdego meczu polscy kibice na trybunach i przed telewizorami wiernie wspierali
naszych reprezentantów w drodze do tytułu mistrza świata. Prawdziwymi patriotami są oczywiście polscy
sportowcy, którzy godnie reprezentują barwy naszego kraju na arenie międzynarodowej. Marzeniem każdego
zawodnika jest wystąpienie w barwach swojej ojczyzny, jednak tylko wybrani dostają taką szansę. 

  My też skorzystajmy z szansy okazania naszego patriotyzmu w stulecie odzyskania niepodległości.

EMILIA SAŁO


