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„LUDZIE BYĆ MOŻE BYWAJĄ NIEPEŁNOSPRAWNI, ZA TO NADAL
MAJĄ BARDZO SPRAWNE SERCA”

3 grudnia 2018 roku  w naszej szkole odbyło się przedstawienie z okazji Dnia Niepełnosprawnych. 

Międzynarodowy
Dzień Osób
Niepełnosprawnychustanowiony
został w 1992r
przez
Zgromadzenie
Ogólne Narodów
Zjednoczonych.
Jest  to bardzo
ważne święto dla
naszej szkoły, gdyż
uczą się w niej
razem osoby
pełnosprawne i
osoby
niepełnosprawne.

Montaż słowno-
muzyczny
przygotowany
przez uczniów klas
integracyjnych 5b i
7a pod opieką pań:
Teresy Madery,
Eweliny Maciaszek
i Barbary Kubik
oraz przez zespół
wokalny "Akcent"
pod kierownictwem
pani Doroty Fąs

niósł ze sobą
piękne przesłanie,
że nieważne są
wszelakie
niepełnosprawno-
ści, tylko dobre  i
tolerancyjne ludzkie
serca. Tolerancja
jest bardzo trudną
umiejętnością,
wymaga
pozytywnego
nastawienia do
świata i do ludzi, a 

także dużej
cierpliwości i
mądrości.
Przedstawione
wiersze oraz
piosenki miały
skłonić widzów do
refleksji nad
problemami i
potrzebami osób
niepełnospra-
wnych.
Występujący
zapoznali nas z
zasadami dobrej

komunikacji, które
umożliwią nam
lepszy kontakt i
wzajemne
zrozumienie. Taka
inicjatywa była
bardzo dobra i
powinna być
propagowana w
następnych latach,
gdyż porusza
bardzo ważne
sprawy. 

Filip

Obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych
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100 – lecie odzyskania niepodległości. Historia mojego regionu.

Z POLSKĄ PIEŚNIĄ NA USTACH 
PO NIEPODLEGŁOŚĆ

11 listopada
2018 roku
uroczyście
uczciliśmy 100.
rocznicę
odzyskania
niepodległości,
lecz nie
wszystkie
regiony
dzisiejszej
Polski mogą
cieszyć się
stuletnią
wolnością.

ZWYCIĘSKIE
POWSTANIE

Mój region, czyli
Wielkopolska
niepodległość
odzyskała
troszkę później
niż reszta
Polski.
Dokładnie po
zakończeniu
Powstania
Wielkopolskiego.
Rozpoczęło się
ono 27 grudnia
1918 roku.
Dzień wcześniej
do Poznania
przyjechał
Ignacy Jan
Paderewski –
polski pianista,
kompozytor i
działacz
polityczny. Wieczorem
mieszkańcy
Poznania 

wyszli przed
hotel Bazar, w
którym się
zatrzymał. On
zaś wygłosił
przemówienie.
Niemcy nie
tolerowali tego i
nazajutrz
zaczęli zrywać
polskie flagi,
wcześniej tam
zawieszone.
Wtedy właśnie
wybuchło
powstanie.
Wielkopolanie
dzielnie walczyli
z wrogiem. 
Nie odpuszczali
i bronili się aż
do końca, aż do
ostatniej kropli
krwi. Osobami,
które
szczególnie
zasłużyły  się
podczas tych
walk to między
innymi generał
Józef Dowbor –
Muśnicki,
którego
Komisariat NFL
9 stycznia 1919
roku mianował
na naczelnego
wodza wojsk
powstańczych.Polacy
zażegnali
kryzys wrogich
wojsk.
Powstanie
skończyło
się 18 lutego 

1919 roku.
Całkowity
rozejm z
Niemcami
podpisano 28
czerwca 1919
roku. Był to
 tzw. Traktat
wersalski.
Wtedy ustalono
między innymi
granice państw.

NADAL
SCHNEIDE-
MÜHL
  Niestety, moje
ukochane
rodzinne
miasto, jakim
jest Piła nie
odzyskało
wtedy
niepodległości.
Piła leżała na
granicy
Wielkopolski i
terenów
niemieckich,
niespełna 6
kilometrów od
ziem polskich.
Na kolejne lata
pozostała w
części
niemieckiej i
dalej nosiła
nazwę
Schneidemühl.  
CHÓR
„HALKA”
Pilanie nadal
dawali oznaki
polskości. Jednym
z najbardziej 

patriotycznych
akcentów w
moim mieście
było założenie 3
sierpnia 1917
roku polskiego
chóru „Halka”.
Pełna nazwa to
Towarzystwo
Śpiewu „Halka”.
Śpiewał on w
języku polskim i
podróżował po
różnych
częściach
Polski. Był m.
in. na Święcie
Pieśni w
Zakrzewie
(1933) oraz II
Światowym
Zjeździe
Związków
Polaków z
Zagranicy w
Warszawie
(1934). Od
początku
powstania chóru
uczono tam
poprawnej
polszczyzny i
tańców
ludowych. 

Założycielami
byli: ks.
Zygmunt
Dekiert,
nauczyciel w
Zakładzie
Głuchoniemych
Józef
Bocheński,
urzędnik Kasy
Chorych Józef
Budnowski,
księgowy, dwaj
robotnicy z
Zakładów
Lotniczych
„Albatros”
Stefan Jasielski,
Aleksander
Banach,
Władysław
Misiaczyk oraz
restaurator
Teofil
Drozdowski i
sekretarz
sądowy
Czesław
Czekański.
 Pierwszym
dyrygentem stał
się Stefan
Jasielski z
Chodzieży

prezesem
Towarzystwa i
chóru był
Aleksander
Banach.
Natomiast
chórzystami
były osoby,
które należały
do rodzin
założycieli: 24
robotników, 16
rzemieślników i
kupców oraz 6
urzędników.
Koncertował on
w kościele pod
wezwaniem
Świętych Janów
(stał w miejscu,
gdzie dziś jest
Hotel
„Gromada”). 
Ostatni występ
odbył się w
ostatnią
niedzielę
sierpnia 1939
roku. Kiedy
wybuchła II
wojna
światowa, działalność
wstrzymano,

Fot. ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Pile .
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WYRÓŻNIENIE
DLA WOJTKA

a w
późniejszym
czasie zabrano
członków chóru
do obozu
koncentracyjnego
i niektórych
 zabito.

14 LUTEGO
DLA PIŁY TO
NIE
WALENTYNKI
14 lutego 1945
po 174 latach
niewoli moje
miasto
odzyskało
upragnioną
niepodległość. Po
wojnie nie
zapomniano o
pilanach
krzewiących
polskość i
wznowiono działalność
patriotycznego
symbolu walki o
wolność. W
1960 roku
odsłonięto tablicę
pamiątkową na
budynku kamienicy 

 przy ul. 14-go
Lutego,
upamiętniającą
historię pilskiej
„Halki”.  
7 lat później w
uznaniu zasług
„Halka”
otrzymała
sztandar, który
udekorowany
został Złotym
Krzyżem „Za
zasługi w
obronie słowa i
pieśni polskiej
w okupowanej
przez
Niemców
Pile”. 
I tak kończy się
historia mojego
regionu i
ukochanego
miasta. Jej
patrioci są
wśród nas po
dziś dzień. W
naszych
sercach.

Wojciech
Breitenbach

Artykuł nasz
redakcyjnego
kolegi Wojtka
Breitenbach 
Z POLSKĄ
PIEŚNIĄ NA
USTACH PO
NIEPODLE-
GŁOŚĆ
został
wyróżniony w
Ogólnopolskim
Konkursie "100
lat
Niepodległości.Historia
mojego 

regionu"
organizowanym
przez Portal
Edukacyjny
"Junior Media".
Konkursowe
prace
oceniała Arlena
Sokalska,
zastępca
redaktora
naczelnego
„Polski
Metropolii
Warszawskiej”.
GRATULUCJE!.

programu
POETYCKA
JESIEŃ 2018 r.
Była to piękna
lekcja historii,
gimnazjaliści
mieli okazję
zobaczyć
miejsca
opisywane 

Jo Mihaly,
zaczęła pisać
dziennik jako
12-letnia
dziewczynka
w 1914 roku.
Po ponad 100
latach  17
grudnia 2017 r.
w RCK odbyła
się premiera
jej wspomnień
"...znów się
tam spotkamy!
Wojenny
dziennik
dziewczynki
1914-1918".
Piete Kuhr, 
świat poznał
jako Jo Mihaly,
awangardową
tancerkę,
pisarkę i
pacyfistkę. 

Autorka
unikatowego,
dziecięcego
dziennika z
pierwszej wojny
światowej pisała
o Pile, o swoim
rodzinnym
mieście.
Śladami Piete
Kuhr udała się
grupa
gimnazjalistów.
Przewodnikiem
był pan dr Jan
Szwedziński z
Towarzystwa
Miłośników
Miasta Piły. W
tę niezwykłą
wycieczkę
uczniowie
wybrali się
autobusem
MZK w ramach

przez
dwunastoletnią
mieszkankę
ówczesnej Piły i
poznać
fragmenty jej
dziennika. 

opiekun Ewa
Smęda

www.interklasa.pl

pietekuhr.pila.pl

Śladami Piete Kuhr
Dziennik Piete Kuhr źródłem informacji o dziejach Piły w latach 1914-
1918.

JUNIOR MEDIA.

.
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Kazimierzu, skąd ta
forsa? 

Bądźmy razem!
Wystawa z okazji Światowego Dnia Osób

Niepełnosprawnych.

czasu, lecz
przyjemność.
To dzieło
literackie
zasługuje na
najwyższą 
ocenę. Książka pod

tytułem ,,
Kazimierzu,
skąd ta forsa? ''
to fantastyczna
opowieść
napisana przez
Grażynę
Bąkiewicz.
Autorka
stworzyła wiele
innych dzieł
literackich
takich jak:
Mieszko, ty
wikingu,
Jadwiga kontra
Jagiełło,
Zygmuncie i kto
tu rządzi?,

Stasiu, co tu
robisz? i wiele
innych.
Ilustracje
zostały
wykonane
przez Artura
Nowickiego,
który od ponad
20 lat tworzy
rysunki do
czasopism i
książek dla
dzieci. Fabuła w
książce jest
bardzo ciekawa.
Opowiada ona o
grupie
nastolatków, 

która przenosi
się do czasów
panowania króla
Kazimierza
Wielkiego. Ma
zadanie
dowiedzieć się,
skąd Kazimierz
Wielki miał
środki pieniężne
na zabudowę
wsi, miast,
odbudowanie
dróg i zamków.
Książka jest
stworzona dla
osób interesujących
się 

zdarzeniami
historycznymi.
Jestem pewien,
że książkę
polubią osoby,
które nie
przepadają za
czytaniem,
ponieważ
zawiera mało
tekstu, dużo
ilustracji i
ciekawostek. 
Moim zdaniem
książka jest
bardzo ciekawa,
zawiera dużo
pouczających i
interesujących
treści. Jest to
jedna z tych
książek,
których
czytanie to nie
była strata

Osobiście
uważam je za
godne
polecenia.

Igor

Z okazji
Światowego
Dnia Osób
Niepełno-
sprawnych
uczniowie
naszej szkoły
plakaty
promujące
tolerancję i
nawołujące do
poszanowania
sytuacji osób
niepełno-
sprawnych.
Hasła:
"Wszyscy są
tacy sami", "Nie
odwracaj się", 

"Nie w pełni
sprawni, ale w
pełni
wartościowi"
miały na celu
zwrócić naszą
uwagę na
problemy osób
niepełno-
sprawnych.
Natomiast
informace
dotyczące
między innymi
sukcesów
sportowych
osób, które
zostały
doświadczone
przez los, 

pokazały, że
wszystko
zależy od nas
samych.
Dziękujemy
wszystkim
uczniom, którzy
wykonali
plakaty oraz
paniom
Małgorzacie
Barteckiej i
Sylwii Solak-
Kujawskiej za
motywację i
pomoc w
organizacji
wystawy.

Agata i OliwiaWystawa z okazji Dnia Osób Niepełnosprawnych

REDAKCJA WYDANIA: Filip, Wojtek, Igor, Agata, Oliwia
OPIEKUN: Karolina Strógarek

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com
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