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11 listopada
obchodzimy w
całym kraju Święto
Niepodległości. Na
chwilę przed 101.
rocznicą
odzyskania
wolności, Szkoła
Podstawowa nr 11
w Pile uczciła ten
podniosły moment
szeregiem działań,
które mają
podgrzewać w
uczniach miłość do
ojczyzny, 

kultywować
patriotyzm jako
jedną z
ważniejszych
wartości w życiu.
W piątek 8
listopada 2019 roku
odbyły się
uroczyste apele z
udziałem uczniów
różnych klas, a
przygotowanych
pod okiem
nauczycieli: pani
Małgorzaty Mostek 

pana Emila
Bobrowskiego oraz
pani Doroty Fąs,
która zadbała o
stronę muzyczno-
wokalną,
wprowadzając na
scenę solistów oraz
zespół Akcent.
Montaż słowno-
muzyczny
uświetniła
obecność gości:
radnej Rady Miasta
Piły - pani 

który wspomniał
moment
odzyskania
niepodległości i
życzył wszystkim
zebranym
radosnego
świętowania 11
listopada.

KD

Zdzisławy
Karpińskiej oraz
wiceprzewodniczącej
Rady Rodziców SP
11 w Pile - pani
Joanny Zwarycz-
Piątek, a także
gospodarzy -
dyrekcji szkoły. 
W jej imieniu
przemówienie
wygłosił pan
dyrektor - Grzegorz
Wądołowski, 
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Legenda o św. Marcinie

Narodowy
Dzień
Niepodległości
obchodzimy od
11 listopada
1918. Pewnie
myślicie,
dlaczego akurat
1918?
Ponieważ w ten
właśnie dzień
Polska
odzyskała
Niepodległość
oraz wtedy
skończyła się 
I wojna
światowa.

Teraz
przedstawię
trochę faktów.
Odzyskiwanie
niepodległości
było
długotrwałym
procesem. 
5 listopada
1916 r. został
wydany akt
gwarantujący
powstanie
Królestwa
Polskiego w
bliżej
nieokreślonych
granicach. 14
stycznia 1917 r.
rozpoczęła  

Legenda mówi,
że ów żebrak
po tym geście
przemienił się w
postać Jezusa
Chrystusa, co
skłoniło Marcina do
przejścia w stan
duchowny.
Święty Marcin
jest patronem
hotelarzy,
jeźdźców,
kawalerii,
kapeluszników,
kowali,
krawców,
młynarzy,
tkaczy,
podróżników,
więźniów,
właścicieli
winnic,
żebraków i
żołnierzy.   Olga

11 listopada też
obchodzimy
imieniny
Marcina. Z tej
okazji, każdy
powinien zjeść
przynajmniej
jednego Rogala
Marcińskiego.
Prawdziwe
rogale
marcińskie są
upieczone w
Poznaniu.
Wspomniany
wypiek
wypełniony jest
białym makiem.

Święty
Marcin żył w IV
wieku naszej
ery i jego
najbardziej
znanym
wizerunkiem
jest postać
siedzącego na
koniu rycerza
wspomagającego
klęczącego
przed nim
żebraka.
Jedna z
najpopularnie-
jszych legend

o świętym
Marcinie opowiada
o podróży
rycerza po
skutej mrozem
ziemi, na której
spotkał
żebraka.
Widząc go, św.
Marcin
mieczem odciął
połowę swojego
płaszcza i
razem z
sakiewką
pieniędzy
wręczył ciepłe
okrycie
biedakowi.

św. Marcin

 działalność
Tymczasowa
Rada Stanu, a
12 września
tego samego
roku rolę głowy
państwa
powierzono
Radzie
Regencyjnej. 
7 października
1918 r. Rada
Regencyjna
ogłosiła
niepodległość
Polski. 10
listopada 1918
r. do Warszawy
przyjeżdża
Józef
Piłsudski, 

a 11 listopada
Rada
Regencyjna
przekazuje mu
władzę
wojskową i
mianuje go
Naczelnym
Dowódcą Wojsk
Polskich.  
14 listopada, a
cała władza
zostaje
przekazana
Józefowi
Piłsudskiemu,
który zostaje
głową państwa.

Kuba

Jak to z tym 11 listopada było?
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym dopiero 23 kwietnia 1937 r.,
a przywrócono przywrócono 15 lutego 1989 r.

.

.

brewiarz.pl

.
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Uczniowie klas
ósmych wzięli
udział w
Pierwszym
Przemarszu
Niepodległo-
ściowym
Szlakiem
Pilskich
Pomników i
Obelisków.

Tradycyjnie
Samorząd
Uczniowski pod
opieką pani
Karoliny
Pawłowskiej i
Pani Magdaleny
Strzaszewskiej

Dokładnie o
godzinie 11.11
uczniowie
pozostałych
klas włączyli się
w
ogólnopolską  
akcję „Szkoła
do hymnu”   

W holu szkoły
można  było
obejrzeć
wystawę
fotograficzną
"Oni walczyli o
Polskę 1918-
1945- patrioci
regionu
Północnej
Wielkopolski"

Aby upamiętnić
101. rocznicę
Odzyskania
Niepodległości,
zapalili znicze
pod wybranymi
pomnikami oraz
przypomnieli
informacje
dotyczące

danego miejsca
i wydarzenia. 
Była to “żywa
lekcja” historii
naszego
miasta. 

w holu na
parterze
zorganizował
"Kawiarenkę
Niepodległo-
ściową".
Pyszne
babeczki,
rogaliki i inne
słodkości

ozdobione
narodowymi
barwami
cieszyły się
dużą
popularnością.

i odśpiewali
cztery zwrotki
hymnu
narodowego.
Przedsięwzię-
cie to było
kontynuacją 
ubiegłorocznej
inicjatywy 

 „Rekord dla
Niepodległej”.
Wspólne
wykonanie
"Mazurka
Dąbrowskiego"
było podniosłą
chwilą dla
społeczności
uczniowskiej.

pod opieka pani
Małgorzaty
Barteckiej
przedstawili
plakaty o
tematyce
niepodległo-
ściowej.

Julka

przygotowaną
przez Biuro
Wystaw
Artystycznych i
Usług
Plastycznych w
Pile. 
Natomiast
uczniowie klas
szóstych

Patriotyzm jako jedna 
z ważniejszych wartości w życiu



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 8 11/2019 | Strona 4  
www.juniormedia.plNiecodziennik Szkolny 2019-2020

Pomaszerowali, aby uczcić
niepodległościową rocznicę

11 listopada
2019 r. po raz
kolejny grupa
szkolnych
piechurów ze
Szkolnego Koła
Turystycznego
wzięła udział w
23. Pikniku
Marcińskim
zorganizowanym
przez PTTK i
UM w
Pile, czcząc
101. rocznicę
odzyskania

Na mecie
czekało na nas
mnóstwo
atrakcji i słodki
poczęstunek -
marciński
rogal.  Pogoda
i  dobry humor
dopisywały
wszystkim
uczestnikom,
którzy z
niecierpliwością
czekają na
kolejny rajd.

Tymek

Pamiętamy o zmarłych

Tradycyjnie już
w dniach
poprzedzają-
cych Święto
Wszystkich
Zmarłych
przedstawiciele
Samorządu
Uczniowskiego
odwiedzają
groby zmarłych
nauczycieli i
pracowników 

wychowując i
ucząc kolejne
pokolenia
młodzieży.
Ważne, aby
pielęgnować
pamięć  o tych,
którzy swoją
pracą i
zaangażowaniem
budowali
historię
pilskiej “11”.

 przez Polskę
niepodległości.
Rajd rozpoczął
się na Pl.
Konstytucji,
trasa
przebiegała
wzdłuż torów
kolejowych w
kierunku
osiedla
Motylewo.
Pokonaliśmy
ponad 8
kilometrów.

REDAKCJA WYDANIA:  Olga, Kuba, Tymek, Julka, p. K. Dziergas
OPIEKUNOWIE: Patrycja Burzyńska, Karolina Strógarek

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com
niecodziennikszkolny.wordpress.com

szkoły, aby
oddać im hołd  i
w ten sposób
wyrazić pamięć
o nich.
Opiekunowie
Samorządu
przedstawili
sylwetki ludzi,
którzy przez
wiele lat
pracowali w
naszej szkole, 
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