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Nam też bliskie jest słowo...
OJCZYZNA

.

„Gawęda o miłości do ziemi ojczystej”
Wisława Szymborska

Bez tej miłości można żyć,
mieć serce suche jak orzeszek,

malutki los naparstkiem pić
z dala od zgryzot i pocieszeń,

na własną miarę znać nadzieję,
w mroku kryjówkę sobie uwić,

o blasku próchna mówić „dnieje”,
o blasku słońca nic nie mówić. [...]

Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.

Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.

Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pusto brzmiące słowa.

Można nie kochać cię – i żyć,
ale nie można owocować.

W tym numerze:

- Relacja z uroczytsości obchodów
rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę.

-Uczniowie i konkursy.

-Szkolne i klasowe projekty.

-Ouiz wiedzy historycznej.

-Ojczyzna to.. - sukcesy naszych uczniów.

M.G
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Kilka słów o historii

  W 1918 roku nasz kraj odzyskał niepodległość.
Nazwa II RP podkreśla ciągłość z I Rzecząpospolitą
(1569–1795), zlikwidowaną traktatami rozbiorowymi
zawartymi pomiędzy Austrią, Prusami i Rosją w drugiej
połowie XVIII wieku (1772–1795). 
  Już 16 listopada 1918 roku Józef Piłsudski
wydał telegram do rządów państw uczestniczących w I
wojnie światowej oraz państw neutralnych. Zawiadomił
w nim o powstaniu niepodległego państwa
polskiego. 
  Dwa dni później powołał pierwszy rząd
Rzeczpospolitej Polskiej, którego premierem został
Jędrzej Moraczewski. Natomiast 22 listopada
wydano dekret o ustanowieniu najwyższej władzy
reprezentacyjnej do czasu ustanowienia Sejmu
Ustawodawczego. Tymczasowym Naczelnikiem
Państwa został Józef Piłsudski.
  Urzędowym językiem II Rzeczypospolitej był polski, a
walutą najpierw marka polska, a dopiero od 1924 złoty
polski.
Źródło: A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F.
Misiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia
Polski 1918 – 1989, Warszawa 2011, s. 25-26.

II RP

   26 stycznia 1919 roku odbyły się wybory do sejmu,
według ordynacji pięcioprzymiotnikowej. Polska była
jednym z pierwszych krajów europejskich, gdzie prawo
głosu otrzymały kobiety. 20 lutego 1919 roku Sejm
Ustawodawczy wprowadził tzw. małą konstytucję. Na
jej mocy najwyższym przedstawicielem
Rzeczpospolitej był Naczelnik Państwa, którym
pozostał Józef Piłsudski. 
 Wybory prezydenckie odbyły się 9 grudnia 1922 roku.
Zgłoszono pięciu kandydatów: Ignacy Daszyński,
Gabriel Narutowicz, Maurycy Zamojski, Stanisław
Wojciechowski, Jan Baudouin de Courtenay.
   Narutowicz otrzymał 289 głosów wobec 227 głosów
oddanych na hrabiego Zamoyskiego i 11 grudnia 1922
roku został zaprzysiężony na urząd prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. 
   Narutowicz sprawował urząd prezydenta RP przez 5
dni. 16 grudnia 1922 roku o godzinie 12. został
zastrzelony na schodach „Zachęty” przez Eligiusza
Niewiadomskiego. 

www.wlaczposlke.pl
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Jak świętowaliśmy w naszej szkole?

   100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości to
wielkie święto obchodzone uroczyście w całej
Polsce. Również w naszej szkole do tego wydarzenia
przygotowywaliśmy się bardzo skrupulatnie.
Realizując już od początku roku szkolnego różne
inicjatywy i przedsięwzięcia. Najważniejsze z nich to:
-realizacja szkolnego projektu „19 kroków do
niepodległości”.
-zorganizowanie dwóch szkolnych konkursów
historycznych: „Polska, moja ojczyzna” (dla klas 4. i
5.) oraz  „100-lecie niepodległości Polski” (dla klas 6-8
oraz 3.gimnazjum),
-zorganizowanie szkolnego konkursu plastycznego
„Wywalczona niepodległość 1918 r. oczami dziecka”,
-realizacja edukacyjnego projektu historycznego w
ramach koła dziennikarskiego pt. „Przedstawiam Ci
moją ojczyznę”.
-szkolna akcja tworzenia kotylionów,
-przygotowanie widowiska słowno – muzycznego „Ku
niepodległości” oraz odśpiewanie naszego hymnu
narodowego o symbolicznej godzinie 11:11 w ramach
akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej Rekord dla
Niepodległej. (M.G)

.

.

M.G

M.G
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Ku niepodległości...

   Dnia 9 listopada w naszej szkole odbył się apel z
okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Na
apelu mogliśmy dokładniej dowiedzieć się, jak
wyglądała walka Polaków dążących do odzyskania
naszych granic. Mogliśmy poczuć ich wiarę w to, że
mamy szansę wywalczyć niepodległą ojczyznę. 
   Nie mogło zabraknąć patriotycznych piosenek,
wspaniale recytowanych wierszy o naszej Polsce, czy
pięknie zatańczonego poloneza. 
   W ramach obchodów w naszej szkole odbyło się
również kilka konkursów, w tym dwa historyczne i
jeden plastyczny. Laureatów było naprawdę wielu, a
każda z prac plastycznych zachwycała swoją
oryginalnością i wykonaniem. 
   Kluczowym momentem była godzina 11:11, kiedy
nasza szkoła razem z wszystkimi przedszkolami i
szkołami w Polsce odśpiewała cztery zwrotki Mazurka
Dąbrowskiego. 
   Apel,zarówno dla mnie, jak i wiele uczniów, był
niezwykłym wydarzeniem. Nasi koledzy we
wzruszający sposób przedstawieli trudną historię
naszej ojczyzny. Jednocześnie pokazali, że każdy z
nas może być dumny, że żyje w takim państwie.

   Mamy wielkie szczęście, że możemy dziś czuć się
bezpiecznie i komfortowo. Powinniśmy być dumni z
naszych rodaków. Dziękować im za odwagę, za
poświęcenie, za wiarę i za to, że zrobili dla nas tak
wiele. Chcieli, by kolejne pokolenia miały szansę żyć w
wolnym, bezpiecznym kraju. Doceńmy więc naszą
ojczyznę i cieszmy się, że to ona jest naszym domem,
pięknym i bezpiecznym.

Autor: Anna Kowalska, kl. 6b

.

.

M.G

M.G
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 19 kroków do niepodległości

   Taki tytuł nosił edukacyjny projekt, który realizowany
był w naszej szkole w ramach przygotowania do
obchodów 100-lecia niepodległości Polski. 
   Każda klasa na specjalnym szablonie stopy miała
opracować i przedstawić wybraną postać lub
wydarzenie, które przyczyniło się do tego, że nasz kraj
po 123 latach niewoli odzyskał upragnioną wolność.
   Wykonane przez uczniów prace stanowiły również
dekorację sali gimnastycznej podczas uroczystego
apelu, który odbył się w naszej szkole 9 listopada.

Autor: M.G

.

Przedstawiam Ci moją Ojczyznę

   Jako szkolni dziennikarze, również włączyliśmy się
w obchody tego wielkiego święta (Angelika
Trześniowska, Wiktoria Sowa i Marek Stawarz). W
ramach kółka dziennikarskiego zrealizowaliśmy projekt
historyczny pt. "Przedstawiam Ci moją Ojczyznę". 
   Pod okiem naszej opiekunki samodzielnie
założyliśmy stronę internetową, na której umieściliśmy
różne artykuły dotyczące II RP. 
   Adres naszej witryny znajduje się na stronie
internetowej szkoły. Wszystkich zachęcamy do
zajrzenia i poszerzenia swojej wiedzy historycznej.

Autor: Angelika Trześniowska, kl 5c

.

- W konkursie plastycznym „Wywalczona
niepodległość 1918 r. oczami dziecka” nagrodzeni
zostali:
Filip Chciuk, Natalia Gaweł, Anna
K o w a l s k a , Magdalena Komorowska, Marlena
Chorzępa, Wiktoria Kłak, Dominik Tobiasz, Oliwia
Janik, Angelika Trześniowska, Tomasz Karpiak.

  Tak udział w jednym z konkursów wspomina
Zuzanna Kuś z kl. 5a:
   "Brałam udział w konkursie historycznym. Pytanie
były dosyć łatwe, ale były też i takie, które zaskoczyły
wielu uczestników. Dlatego też o III miejsce walczyłam
w dogrywce z kolegą. Na szczęście udało mi się
wygrać. 
   Najmilej jednak wspominam chwilę, gdy podczas
apelu, Pani dyrektor wyczytała moje imię i wyszłam na
środek, aby odebrać dyplom i nagrodę. Byłam bardzo
szczęśliwa. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda mi
się wygrać jakiś konkurs.

Autor: Zuzanna Kuś, kl. 5a

Konkursy
   Braliśmy udział również w wielu konkursach. W
naszej szkole zorganizowano 3 konkursy: dwa
historyczne oraz jeden plastyczny. 
   Chcieliśmy przede wszystkim pogratulować
zwycięzcom:
  -W konkursie historycznym "Polska - moja
Ojczyzna" nagrodzeni zostali:
Klasy 4. : 
I miejsce Tristan Pudło, II miejsce Gabriela Konrak, III
miejsce Zuzanna Grzelczak.
Klasy 5.:
I miejsce Angelika Trześniowska, II miejsce Filip Kusz,
III miejsce Zuzanna Kuś.

-W konkursie historycznym "100-lecie
niepodległości" nagrody otrzymali:
I miejsce Flip Chciuk i Natalia Gaweł 
II miejsce - nie przyznano
III miejsce Paweł Drąka.

M.G M.J.
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Ojczyzna to...

   Gratulacje dla naszych uczniów. W Międzyszkolnym
Konkursie Recytatorskim "Ojczyzna to..."
organizowanym przez WiMBP Filię nr 4 w Rzeszowie
Alicja Sztembis z kl. 6B zajęła II miejsce, a Aleksandra
Adamczuk i Angelika Batko zdobyły wyróżnienie.
Natomiast Łukasz Gerula nagrodę specjalną Filii nr 4.
Brawo również dla Filipa oraz uczniów z młodszych
klas, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę.
Jeszcze raz gratulujemy:)
Autor: M.G

Stopka redakcyjna:
Redaktor naczelny: Monika Gancarczyk -Dul

Dziennikarze: Anna Kowalska, Angelika Trześniowska, Wiktoria Sowa, Marek Stawarz, Zuzanna Kuś.

KONKURS
   Jeśli chcesz wygrać nagrodę, przeczytaj dokładnie
naszą gazetkę i odpowiedz prawidłowo na 2 pytania. 
Wytnij kupon, który znajduje się obok i wrzuć do
skrzynki znajdującej się w bibliotece szkolnej.
Zwycięzca zostanie wylosowany 28 listopada.

1. Jak nazywał się pierwszy prezydent II RP?

2. Jaki tytuł nosił projekt edukacyjny, zrealizowany
przez uczniów klasy 5c Angelikę Trześniowską,
Wiktorię Sowę i Marka Stawarza?

KUPON

Imię i nazwisko: ...........................................................

Klasa:...........................................................................

Odpowiedzi:

1. .................................................................................
.....................................................................................

2. .................................................................................
.....................................................................................

.

M.G

M.G
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