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NASI UCZNIOWIE ŻYCZĄ POLSCE: 
„ Dłuższej niepodległości!”
„ Żeby była wolnym krajem!”
„Żeby była zawsze wolna i żeby nie wybuchła wojna!”
„Całym mym sercem, duszą niewinną kocham tą świętą ziemię rodzinną, na której
moja kołyska stała!”
„Wszystkiego najlepszego z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości!”
„Dziękujemy Polsce za to, że możemy pojechać w góry, nad morze, nad jezioro, do
lasu, za to, że mamy piękne miasta…życzymy Polsce dalszej wolności i wszystkiego
najlepszego…”
„Szczęścia, radości i pokoju!”
„Wszystkiego co najlepsze…”

Sto Lat Polsko!
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Gazetka

  Dzisiejszy numer gazetki jest szczególny i nietypowy, bo związany
z bardzo ważnym wydarzeniem.

Narodowe Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych polskich świąt
narodowych. Po 123 latach zaborów, nasz kraj odzyskał niepodległość.
Rzeczpospolita znowu pojawiła się na mapach Europy.  Czy wiecie jednak, że dzień 11
listopada ustanowiono Dniem Niepodległości dopiero w 1937 roku, a w latach 1919-
1936 rocznice odzyskania niepodległości świętowano w Warszawie jako uroczystości
o charakterze wojskowym?
Narodowe święto Niepodległości Polska obchodziła tylko 2 razy: w 1937 i 1938 roku,
ponieważ podczas okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 oraz 1945-1989 podczas
rządów komunistycznych obchodzenie tego święta było niedozwolone. Dopiero w
1989, ustawą Sejmu, dzień 11 listopada stał się Narodowym Świętem Niepodległości.
Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną, jest to bowiem już 100 rocznica odzyskania
przez Polskę Niepodległości oraz setna rocznica wybuchu zwycięskiego Powstania
Wielkopolskiego. 

Warto zadać sobie pytanie: Czy potrafimy dobrze wykorzystać wolność wywalczoną
przez poprzednie pokolenia?

klasy 3
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RYS HISTORYCZNY
Powstanie wielkopolskie to powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej
przeciwko Rzeszy Niemieckiej, toczące się na przełomie lat 1918–1919. 
Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Rzeczypospolitej. Powstanie wybuchło 27
grudnia 1918 w Poznaniu, w czasie wizyty powracającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego.
Wygłosił on przemówienie do swoich rodaków licznie zgromadzonych przed hotelem Bazar. Nazajutrz, 27
grudnia, swoją paradę wojskową na Świętym Marcinie urządzili Niemcy – zrywano polskie i koalicyjne
flagi, napadano na polskie instytucje – doszło do zamieszek, w wyniku których wywiązała się walka,
podjęta następnie przez oddziały kierowane przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego.
Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą Prowincję Poznańską z wyjątkiem jej północnych i
południowo-wschodnich obrzeży. Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze,
który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu w Compiègne z 11 listopada 1918 kończącego I
wojnę światową.

Po zakończeniu powstania weterani utworzyli w 1920 roku w Poznaniu Związek
Powstańców Wielkopolskich. Pod niemiecką okupacją zginęło wielu powstańców
wielkopolskich. Ich nazwiska umieszczane były na liście proskrypcyjnej wrogów III
Rzeszy – Sonderfahndungsbuch Polen. Po wybuchu II wojny światowej niemieckie
oddziały einsatzgruppen w ramach akcji eksterminacyjnej Intelligenzaktion
wyszukiwały uczestników powstania i przeprowadzały ich publiczne egzekucje. Po
zakończeniu wojny organizacja weteranów powstania w 1946 roku została
reaktywowana pod nazwą Związek Weteranów Powstań Wielkopolskich. W 1949 roku
weszła w skład ZBoWiD. 24 marca 2005 roku, w wieku 106 lat, zmarł ostatni
powstaniec wielkopolski, porucznik Jan Rzepa.
Bibliografia:
1.  Antoni Czubiński, Powstanie Wielkopolskie 1918–1919. Geneza-charakter-znaczenie, Wyd. Kurpisz, Poznań
2002.
2.  A. Czubiński, Z. Grot, B. Miśkiewicz, Powstanie Wielkopolskie 1918–1919. Zarys dziejów, Warszawa 1978.
3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_wielkopolskie

Niezapomniany zryw
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DZIAŁACZE
NIEPODLEGŁOŚCIOWI:

Ignacy Jan Paderewski 
(ur. 6 listopada/18 listopada 1860 w Kuryłówce, 
zm. 29 czerwca 1941 w Nowym Jorku) – polski
pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy,
mąż stanu i polityk. Pod jego bezpośrednim
wpływem prezydent Woodrow Wilson umieścił w
swoim ultimatum uzależniającym podpisanie przez
Stany Zjednoczone Traktatu Wersalskiego 13 punkt
domagający się zgody stron traktatu na rezurekcję
Polski – dzięki któremu w traktacie zapisano
utworzenie niepodległego państwa polskiego.
Wkrótce po jego utworzeniu, od 1919 roku
sprawował funkcje premiera i ministra spraw
zagranicznych RP. Paderewski był absolwentem
Instytutu Muzycznego (późniejszego
Konserwatorium Warszawskiego). Otrzymał m.in.
Order Orła Białego, francuski Krzyż Wielki Legii
Honorowej oraz tytuł Rycerza Wielkiego Krzyża
Orderu Imperium Brytyjskiego. 
Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Jan_Paderewski

Józef Klemens

Józef Klemens Piłsudski 
(ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w
Warszawie) – polski działacz społeczny i
niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu; od
1892 członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej
przywódca w kraju, twórca Organizacji Bojowej
PPS (1904) i Polskiej Organizacji Wojskowej (1914),
kierownik Komisji Wojskowej i Tymczasowej Rady
Stanu (1917), od 11 listopada 1918 naczelny wódz
Armii Polskiej, w latach 1918–1922 naczelnik
państwa, pierwszy marszałek Polski (1920);
przywódca obozu sanacji po przewrocie majowym
(1926), dwukrotny premier Polski (1926–1928 i
1930); wywarł decydujący wpływ na kształt polityki
wewnętrznej i zagranicznej II RP. W młodości,
podczas prowadzenia działalności konspiracyjnej,
znany pod pseudonimami Wiktor i Mieczysław.
Wśród zwolenników Piłsudskiego, zwłaszcza z
czasów służby w Legionach, używano jego
przydomków – Komendant, Dziadek, Marszałek
oraz Ziuk.
Za:
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski
Henryk Cepnik: Józef Piłsudski: Portret biograficzny.
Warszawa: 1988

Piłsudski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Jan_Paderewski
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   REPUBLIKA OSTROWSKA, TAKŻE
  RZECZPOSPOLITA OSTROWSKA

(10–26 listopada 1918) – wystąpienie Polaków w
Ostrowie Wielkopolskim przeciwko władzy
pruskiej, na miesiąc przed wybuchem powstania
wielkopolskiego. Efektem wystąpienia był m.in.
szereg ustępstw na rzecz Polaków na terenie
powiatu ostrowskiego. Na pamiątkę wydarzeń
nazywanych Republiką Ostrowską, 10 listopada
obchodzone jest święto miasta Ostrowa
Wielkopolskiego, a jednemu z rond w 2006 roku
nadano nazwę Rondo Republiki Ostrowskiej. W
latach 2008 i 2009 w Ostrowie odbyły się wielkie
inscenizacje historyczne dla upamiętnienia
rocznicy tych wydarzeń. Organizowany jest także
Bieg Republiki Ostrowskiej. Rada miejska od 2009
roku przyznaje Medal Republiki Ostrowskiej za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie samorządności,
edukacji, kultury, sztuki, sportu, gospodarki,
polityki, działalności publicznej oraz promocji i
mecenatu na rzecz Ostrowa Wielkopolskiego i
regionu.
Uczestnicy wydarzeń:

Ludwik Begale
Aleksander Dubiski
Józef Jurek
Michał Lange
Wojciech Lipski
Idzi Matyśkiewicz
Józef Mertka
Andrzej Niesiołowski
Stefan Rowiński

Bogdan Szembek
Władysław Wawrzyniak
Lech Ziemski

Medal Republiki

Walczyli o

Roman Stanisław

Roman Stanisław Dmowski (ur. 9 sierpnia 1864 w Kamionku, zm. 2
stycznia 1939 w Drozdowie) – polski polityk, mąż stanu, publicysta
polityczny, minister spraw zagranicznych, poseł na Sejm Ustawodawczy
RP oraz II i III Dumy. Współzałożyciel Narodowej Demokracji, główny
ideolog polskiego nacjonalizmu. Polski działacz niepodległościowy,
postulujący w pierwszym etapie zjednoczenia wszystkich ziem polskich i
uzyskanie autonomii w ramach Imperium Rosyjskiego, a później
odzyskanie niepodległości w oparciu o sojusz z Rosją i ententą. Delegat
Polski na konferencję paryską w 1919 i sygnatariusz traktatu pokojowego
w Wersalu. Zagorzały przeciwnik polityczny Józefa Piłsudskiego i jego
projektu tworzenia państwa federacyjnego,  twórca inkorporacyjnej
koncepcji państwa narodowego, zakładającej polonizację ludności
niepolskiej za tą linią.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Dmowski

Ostrowskiej

wolność

Dmowski
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Stefan

  Stefan Rowiński-
     patron szkoły 
(ur. 10 sierpnia 1875 w Mirkowie, zm. 27 listopada
1943 w Ostrowie Wielkopolskim) – polski księgarz,
działacz społeczny i polityczny, delegat rządu
londyńskiego na Wielkopolskę, związany z
endecją. Absolwent Królewskiego Gimnazjum w
Ostrowie Wielkopolskim. Aktywny członek
gimnazjalnego Towarzystwa Tomasza Zana.
Doprowadził do zjednoczenia kół TTZ z
Wielkopolski i Pomorza, w Ostrowie był prezesem
koła. 

Jeden z pierwszych członków organizacji
niepodległościowej „Zet” i Ligi Narodowej. W 1900
w trakcie zdawania matury został relegowany za
przynależność do tajnych organizacji i
rozpowszechnianie zabronionych wydawnictw
(przemycanych z emigracji lub Galicji). Zamknięta
droga do dalszego kształcenia w Prusach
spowodowała wyjazd do Krakowa i Lipska dla
nauki księgarstwa i introligatorstwa.

W 1903 wrócił do Ostrowa i przejął po Witoldzie Leitgeberze księgarnię, drukarnię i wydawnictwo „Gazety
Ostrowskiej”, która pod jego kierunkiem oddziaływała niebawem na teren całej południowej Wielkopolski.
Aktywny organizator polskiego życia narodowego w czasie zaborów – jego księgarnia była miejscem
spotkań ówczesnej ostrowskiej elity. Działacz ostrowskiego oddziału Towarzystwa Czytelni Ludowych,
pomysłodawca i fundator bibliobusu – objazdowej biblioteki. Aktywny uczestnik wydarzeń Republiki
Ostrowskiej.

Pierwszy burmistrz Ostrowa w II Rzeczypospolitej (od 1 stycznia 1919 do 30 marca
1920), radny miejski przez cały okres międzywojenny. 
Dzięki jego zabiegom powstała w Ostrowie Fabryka Wagon.
W czasie II wojny światowej współorganizator niepodległościowej organizacji Józefa Prądzyńskiego
„Ojczyzna”, a w latach 1942–1943 delegat rządu londyńskiego na Wielkopolskę.
Pochowano go na cmentarzu na Wenecji w Ostrowie. Plac, przy którym znajdowały się prowadzone
przezeń księgarnia i drukarnia nosi dzisiaj nazwę placu Stefana Rowińskiego.

Działaczką społeczną była również jego żona, Kazimiera z Poturalskich (ur. 1881, zm. 1919). Zawarli związek
małżeński w 1903. Kazimiera Rowińska organizowała Towarzystwo Czytelni Kobiet i została pierwszą prezeską
Stowarzyszenia Kobiet Pracujących w Ostrowie. Małżeństwo miało czworo dzieci – trzech synów (Bogdana,
lekarza; Zbigniewa, prokuratora; Lecha, ekonomistę; Wandę, zamężną Sobczak, nauczycielkę geografii).
Młodszym bratem Stefana był Antoni, inżynier górniczy. 

Za:https://www.google.com/imgres?imgurl=http://gazetaostrowska.pl/wp-content/uploads/2014/01/Stefan-
Rowi%25C5%2584ski.jpg&imgrefurl=http://gazetaostrowska.pl/stefan-rowinski-burmistrz-wydawca-
patriota/&h=1024&w=711&tbnid=GZVtTycw8HSinM:&q=Stefan+Rowi%C5%84ski&tbnh=186&tbnw=129&usg=AI4_-
kT9To-HbItTJVUm0oQSjFJ_dV0jtA&v

Rowiński



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Wydanie specjalne 11/2018 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL ŻYCIE TRZYNASTKI

JAK MY PRZYGOTOWYWALIŚMY SIĘ DO TEGO ŚWIĘTA?
W związku z przypadającą w tym roku 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez
Polskę w naszej szkole przygotowywaliśmy wiele uroczystości i wydarzeń, a także od
września realizujemy szkolny projekt edukacyjny100 lat Polsko. Głównym celem
działań edukacyjnych było poznanie zmian zachodzących w Polsce w ostatnim
stuleciu z uwzględnieniem wielkich postaci i wydarzeń historycznych, budzenie
poczucia szacunku do przeszłości i postaw patriotycznych Polaków oraz
przygotowania do włączenie się całej społeczności szkolnej do uroczystych
obchodów 100 – lecia niepodległości Polski.
Uczniowie oprócz wystaw, gazetek tematycznych, książeczek, albumów, prezentacji
multimedialnych, przygotowywali także akademie oraz uroczystości dla społeczności
szkolnej i lokalnej związane z Jubileuszem Stulecia Odzyskania Niepodległości. Były
to: „Podróż po regionach Polski” oraz „Dziady cz. II” inscenizacja dramatu Adama
Mickiewicza.
Uczniowie nagrali także życzenia dla Polski Niepodległej, które umieszczone zostały
na stronie szkolnego FB i na łamach naszej gazetki. Zorganizowano wycieczkę
szkolną do Warszawy, podczas której uczniowie kształtowali postawy patriotyczne i
uczyli się szacunku do historii narodu polskiego. W ramach biegów i sportowych
imprez patriotycznych odbył się XX Bieg o Puchar Patrona Szkoły Podstawowej nr 13
– Stefana Rowińskiego, pierwszego burmistrza Ostrowa w II Rzeczypospolitej.
Uczniowie wzięli także czynny udział w 56. Biegu Republiki Ostrowskiej w ramach
projektu Narodowego Biegu Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości „Od
Bałtyku do Tatr” oraz w rajdzie rowerowym „Święto roweru”. Społeczność uczniowska
aktywnie  włączyła się w akcję MEN „Rekord dla Niepodległej” i dnia 9 listopada,
oprócz uroczystego apelu, o godz. 11.11 nastąpiło wspólne odśpiewanie 4 zwrotek
hymnu Polski.

NaszaSymbole Ojczyznanarodowe
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.Wywiad z panem Henrykiem Rybakiem - „historycznym patriotą lokalnym”
Kapitan Henryk Rybak to twórca i zastępca komendanta ostrowskiej Tajnej Organizacji Młodzieżowej, następnie
żołnierz i oficer Armii Krajowej /pseudonim „Opat”/, uczestnik ostatniej w granicach Rzeczypospolitej słynnej
„Akcji  Burza”. Aktualnie jest aktywnym członkiem i prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w
Ostrowie Wielkopolskim. Jest m.in. pomysłodawcą i współfundatorem tablicy dedykowanej żołnierzom 60 Pułku
Piechoty, którą odsłonięto w 2013 roku w AK-owskim miejscu pamięci przy ostrowskiej konkatedrze. W roku
2016 doprowadził do wydania monografii „60 Pułk Piechoty Wielkopolskiej” autorstwa Zbigniewa Jagodzińskiego.

Julia Kaczmarek: Jak wyglądało życie codzienne podczas wojny?
Henryk Rybak: 1 września 1939 roku zastał mnie w pociągu ewakuacyjnym w Trymbowni (pod granicą
rumuńską). Powrót do Polski nastąpił przez granicę od strony Rosji. Zaczęliśmy życie codzienne od tajnego
nauczania. Dziś jest to szumna nazwa. Dawniej tajne nauczanie polegało na przekazywaniu wiedzy jedni drugim.
Ci, którzy ukończyli czwartą klasę szkoły podstawowej przed wojną, to w trakcie jej wybuchu uczyli czytać i
pisać tych, którzy tego nie potrafili. Ponadto Niemcy uważali, że każdy musi pracować, dlatego do pracy
zatrudniano już młodzież w wieku 13 lat. Ja trafiłem do niemieckiego zakładu, w którym zatrudnionych było 100
Polaków. Produkowaliśmy w tym zakładzie różnego rodzaju likiery i wódki, które były dostarczane do kasyn.
Przy tym zakładzie pracy zawiązała się grupa, ok. 35 osób, które chciały się przygotować do przeciwstawienia
Niemcom. By móc z nimi walczyć musieliśmy mieć broń, którą zdobywaliśmy poprzez kradzież spirytusu w
zakładzie, w którym pracowaliśmy.
Maja Frankiewicz: Jak Niemcy i Rosjanie zachowywali się w stosunku do Polaków podczas wojny?
Henryk Rybak: Niemcy traktowali Polaków przede wszystkim jako siłę roboczą. Starsze dzieci musiały
pracować w  wieku 13/14 lat. Młodsze, które jeszcze nie nadawały się do pracy w zakładzie pracy, zbierały
jesienią kamienie na polu. Zdecydowana większość młodzieży wywożona była na roboty do Niemiec. Pracowali
w zakładach broni i amunicji.
Julia: Czy widział Pan śmierć człowieka?
Henryk Rybak: Nie, tragicznej śmierci nie widziałem, tylko byłem świadkiem katowania.
Maja: W jaki sposób pomagali sobie ludzie w sąsiedztwie?
Henryk Rybak: Pomaganie Polaków było bardzo duże, pomagali sobie jak tylko mogli, w zależności od tego, kto,
gdzie pracował. Zwłaszcza dotyczyło to pracowników Zakładów Fabryki Wagon, dawali oni wióry, którymi można
było palić w piecu, aby się ogrzać, rodziny ze wsi dostarczały zboże, które trzeba było mielić w domu i z tej mąki
wypiekano chleb, który się suszyło na piecu i wysyłało ojcu pracującemu ciężko na robotach. Dużym
przysmakiem był upieczony na piecu burak pokrojony w plasterki.
Julia: Co kierowało Panem, aby rozpocząć walkę o niepodległość naszego kraju?
Henryk Rybak: W młodości przed wojną wzrastałem i wychowywałem się w duchu patriotycznym. Mój ojciec był
wojskowym i przekazał mi tego bakcyla.
Maja: Jak w Ostrowie Wielkopolskim wyglądał koniec wojny?
Henryk Rybak: Byłem zamknięty w areszcie SA, który znajdował się na obszarze słynnej Jedenastolatki (dziś
obiekty III i IV Liceum Ogólnokształcącego). Stamtąd Niemcy wyprowadzali nas w dzień do pracy, musieliśmy
zamiatać ulice i utrzymywać je w czystości. Widzieliśmy 3 czołgi Rosjan, które wjechały do Ostrowa w trakcie
wyzwolenia, 2 wjechały od strony Grabowa, jeden od Odolanowa, mieliśmy ukrytą w bramie broń i jak się
dowiedzieliśmy, że następuje wyzwolenie, zaczęliśmy strzelać w powietrze na znak radości.

Julia: Jakie refleksje przekazałby Pan młodym
ludziom, jako osoba, która przeżyła II wojnę
światową?

Henryk Rybak: Chciałbym, aby ludzie mieli do siebie
szacunek, by wzajemnie się lubili i czasami pomyśleli
o tych, którzy zginęli za Ojczyznę, bo to była
wspaniała młodzież.
  
                                        Dziękujemy za rozmowę. Henryk Rybak
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W szkole zorganizowano także szereg konkursów mających na celu włączenie się w obchody stulecia
odzyskania przez Polskę niepodległości.Odbyły się między innymi: Szkolny Konkurs Plastyczny „Tu
mieszkam”, Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza, a w tym
roku szkolnym wiele konkursów nawiązujących do tego szczególnego święta.
Przedstawiamy wyniki konkursów przedmiotowych:

Szkolny Konkurs Plastyczny na projekt kartki pocztowej oraz znaczka pocztowego
Klasy 1 - 3
I miejsce Michał Brodala (kl.1a),
II miejsce Krzysztof Patryas (kl.1a),
III miejsce Maja Tadel (kl.1a),
Wyróżnienia: Ksawery Niklas (kl.1b), Julia Pluta (kl.1a), Jakub Bluz (kl.2a) Agata Gawrońska (kl 3) Oliwia
Wojtasiak (kl 3)
Klasy 4 - 7
I miejsce Laura Pałasz (kl. 7)
II miejsce Bartosz Cierniak (kl. 7)
III miejsce Oliwia Jurczak (kl. 4a)
Wyróżnienia: Wojciech Niklas (kl. 6), Dominika Wrzeszcz (kl. 5b), Daria Muszyńska (kl. 6).

Szkolny Konkurs Przyrodniczy na najciekawszy
album

I miejsce Oliwia Jurczak -  (kl. 4a)
II miejsce Joachim Dusza  (kl. 7)
III miejsce Kacper Brzezicha (kl. 4a)
Wyróżnienia: Wojciech Niklas (kl. 6), Wojciech Ziętek 
(kl. 4b), Dawid Kapołka (kl. 6), Laura Pawlak (kl. 4b)

Szkolny Konkurs Historyczny
Klasy 4 - 7
I miejsce Daria Muszyńska (kl. 6)
II miejsce Wojciech Niklas (kl. 6)
III miejsce Oliwia Jurczak (kl. 4a)
Wyróżnienia: Kacper Brzezicha (kl. 4a) i Milena
Kuncewicz (kl. 4a)

 Szkolny Konkurs Poezji Patriotycznej
Klasy 1 - 3
I miejsce Maria Lisiak (kl.  2a)
II miejsce Agata Gawrońska (kl. 3)
III miejsce  Franciszek Leśnierowski (kl. 1a)
Wyróżnienia:  Igor Frankiewicz  (kl. 1b) i Lena
Szczepaniak (kl. 2b)
Klasy 4 – 7
I miejsce –  Zuzanna Prażmo  (kl. 5b)
II miejsce – Tola Kierzek (kl. 4a)
III miejsce – Daria Muszyńska (kl. 6)
Wyróżnienie:  Wiktor Kryjom (kl. 7)

Szkolny Konkurs Czytania Prozy Patriotycznej
Laureatki: Zuzanna Banasiak (kl. 6) i Oliwa Jurczak. 

Czytanie Prozy

Konkurs

Patriotycznej

Recytatorski
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Nauczyciele naszej szkoły także na lekcjach nawiązywali do tematyki jubileuszu. Utrwalali wiadomości o
symbolach narodowych i znaczeniu słowa „Ojczyzna”, przypominali z uczniami słowa hymnu. W klasach
starszych podejmowany był temat odzyskania przez Polskę niepodległości, na zajęciach komputerowych
uczniowie wykonywali projekt kartki pocztowej „100 lat Polsko” w dowolnym programie. W październiku
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego odwiedzili grób patrona szkoły Stefana Rowińskiego.
Młodzież przypomniała sobie sylwetkę pierwszego polskiego burmistrza Ostrowa Wielkopolskiego i
zapaliła znicz od całej społeczności uczniowskiej.

Twórczość literacka naszych uczniów

Na moim domu dumnie powiewa.
Barwami swymi przechodniów olśniewa.
Biało czerwony kolor jej.
To flaga POLSKI ojczyzny mej.
Nad moim biurkiem w pokoju.
Dodaje mi siły spokoju.
Na czerwonym tle Orzeł Biały.
To godło POLSKI, naszej chwały.
To taki PATRIOTYZM mój własny.
Dziecięcy, młodzieżowy, ówczesny…
To miłość do PAŃSTWA POLSKIEGO,
Który wycierpiał od zaborców wiele złego.
Bo chociaż POLSKA zniknęła z mapy świata,
To zawsze była w sercu prawdziwego POLAKA.
Co walczył o POLSKOŚĆ, ZWYCZAJE, TRADYCJE.
Nie zważając na swą słabszą pozycję.
Dzisiaj przed bohaterami głowy chylimy.
W setną rocznicę ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
hołd im złożymy.
Za ich męstwo i walkę, za cierpienie, które przeżyli.
Byśmy w WOLNEJ POLSCE dzisiaj wszyscy żyli.

Wojciech N.

Nasze łzy oddane jak hołd,
dla żołnierzy powstania,
którzy dźwigali ciężarną broń,
bez ran ocierania.

Każdy strzał, ból, krzyk,
znieśli polscy żołnierze, tak i my
wierzmy w nich szczerze.

Bo łzy to także krew,
jednak jej pochodzenie
nie jest zapisane w ciele,
lecz duszy.

Teraz chodzą po niebiańskich schodach,
Prowadzących z nieba do ziemi,
aby zobaczyć czy wszystko w porządku?
Czy nie będą więcej potrzebni?

I my poczujmy obecność tych,
którzy niekiedy stąpają po tej ziemi,
tych, którzy szeptają,
tych, którzy wszystko już widzieli.

Karina G.

Pamiętamy o naszym Patronie
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Gazetka
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klasy 6
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Kartka dla
Polski


	NASI UCZNIOWIE ŻYCZĄ POLSCE:
	„ Dłuższej niepodległości!”
	„ Żeby była wolnym krajem!”
	„Żeby była zawsze wolna i żeby nie wybuchła wojna!”
	„Całym mym sercem, duszą niewinną kocham tą świętą ziemię rodzinną, na której moja kołyska stała!”
	„Wszystkiego najlepszego z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości!”
	„Dziękujemy Polsce za to, że możemy pojechać w góry, nad morze, nad jezioro, do lasu, za to, że mamy piękne miasta…życzymy Polsce dalszej wolności i wszystkiego najlepszego…”
	„Szczęścia, radości i pokoju!”
	„Wszystkiego co najlepsze…”
	Dzisiejszy numer gazetki jest szczególny i nietypowy, bo związany z bardzo ważnym wydarzeniem.
	Narodowe Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych polskich świąt narodowych. Po 123 latach zaborów, nasz kraj odzyskał niepodległość. Rzeczpospolita znowu pojawiła się na mapach Europy.  Czy wiecie jednak, że dzień 11 listopada ustanowiono Dniem Niepodległości dopiero w 1937 roku, a w latach 1919-1936 rocznice odzyskania niepodległości świętowano w Warszawie jako uroczystości o charakterze wojskowym? Narodowe święto Niepodległości Polska obchodziła tylko 2 razy: w 1937 i 1938 roku, ponieważ podczas okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 oraz 1945-1989 podczas rządów komunistycznych obchodzenie tego święta było niedozwolone. Dopiero w 1989, ustawą Sejmu, dzień 11 listopada stał się Narodowym Świętem Niepodległości. Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną, jest to bowiem już 100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz setna rocznica wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
	Warto zadać sobie pytanie: Czy potrafimy dobrze wykorzystać wolność wywalczoną przez poprzednie pokolenia?


	RYS HISTORYCZNY
	Powstanie wielkopolskie to powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej, toczące się na przełomie lat 1918–1919.
	Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Rzeczypospolitej. Powstanie wybuchło 27 grudnia 1918 w Poznaniu, w czasie wizyty powracającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego. Wygłosił on przemówienie do swoich rodaków licznie zgromadzonych przed hotelem Bazar. Nazajutrz, 27 grudnia, swoją paradę wojskową na Świętym Marcinie urządzili Niemcy – zrywano polskie i koalicyjne flagi, napadano na polskie instytucje – doszło do zamieszek, w wyniku których wywiązała się walka, podjęta następnie przez oddziały kierowane przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego. Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą Prowincję Poznańską z wyjątkiem jej północnych i południowo-wschodnich obrzeży. Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu w Compiègne z 11 listopada 1918 kończącego I wojnę światową.

	Po zakończeniu powstania weterani utworzyli w 1920 roku w Poznaniu Związek Powstańców Wielkopolskich. Pod niemiecką okupacją zginęło wielu powstańców wielkopolskich. Ich nazwiska umieszczane były na liście proskrypcyjnej wrogów III Rzeszy – Sonderfahndungsbuch Polen. Po wybuchu II wojny światowej niemieckie oddziały einsatzgruppen w ramach akcji eksterminacyjnej Intelligenzaktion wyszukiwały uczestników powstania i przeprowadzały ich publiczne egzekucje. Po zakończeniu wojny organizacja weteranów powstania w 1946 roku została reaktywowana pod nazwą Związek Weteranów Powstań Wielkopolskich. W 1949 roku weszła w skład ZBoWiD. 24 marca 2005 roku, w wieku 106 lat, zmarł ostatni powstaniec wielkopolski, porucznik Jan Rzepa.

	DZIAŁACZE NIEPODLEGŁOŚCIOWI:
	Ignacy Jan Paderewski
	(ur. 6 listopada/18 listopada 1860 w Kuryłówce,  zm. 29 czerwca 1941 w Nowym Jorku) – polski pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, mąż stanu i polityk. Pod jego bezpośrednim wpływem prezydent Woodrow Wilson umieścił w swoim ultimatum uzależniającym podpisanie przez Stany Zjednoczone Traktatu Wersalskiego 13 punkt domagający się zgody stron traktatu na rezurekcję Polski – dzięki któremu w traktacie zapisano utworzenie niepodległego państwa polskiego. Wkrótce po jego utworzeniu, od 1919 roku sprawował funkcje premiera i ministra spraw zagranicznych RP. Paderewski był absolwentem Instytutu Muzycznego (późniejszego Konserwatorium Warszawskiego). Otrzymał m.in. Order Orła Białego, francuski Krzyż Wielki Legii Honorowej oraz tytuł Rycerza Wielkiego Krzyża Orderu Imperium Brytyjskiego.


	Józef Klemens Piłsudski
	(ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) – polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu; od 1892 członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódca w kraju, twórca Organizacji Bojowej PPS (1904) i Polskiej Organizacji Wojskowej (1914), kierownik Komisji Wojskowej i Tymczasowej Rady Stanu (1917), od 11 listopada 1918 naczelny wódz Armii Polskiej, w latach 1918–1922 naczelnik państwa, pierwszy marszałek Polski (1920); przywódca obozu sanacji po przewrocie majowym (1926), dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930); wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP. W młodości, podczas prowadzenia działalności konspiracyjnej, znany pod pseudonimami Wiktor i Mieczysław. Wśród zwolenników Piłsudskiego, zwłaszcza z czasów służby w Legionach, używano jego przydomków – Komendant, Dziadek, Marszałek oraz Ziuk.
	REPUBLIKA OSTROWSKA, TAKŻE   RZECZPOSPOLITA OSTROWSKA
	(10–26 listopada 1918) – wystąpienie Polaków w Ostrowie Wielkopolskim przeciwko władzy pruskiej, na miesiąc przed wybuchem powstania wielkopolskiego. Efektem wystąpienia był m.in. szereg ustępstw na rzecz Polaków na terenie powiatu ostrowskiego. Na pamiątkę wydarzeń nazywanych Republiką Ostrowską, 10 listopada obchodzone jest święto miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a jednemu z rond w 2006 roku nadano nazwę Rondo Republiki Ostrowskiej. W latach 2008 i 2009 w Ostrowie odbyły się wielkie inscenizacje historyczne dla upamiętnienia rocznicy tych wydarzeń. Organizowany jest także Bieg Republiki Ostrowskiej. Rada miejska od 2009 roku przyznaje Medal Republiki Ostrowskiej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie samorządności, edukacji, kultury, sztuki, sportu, gospodarki, polityki, działalności publicznej oraz promocji i mecenatu na rzecz Ostrowa Wielkopolskiego i regionu.

	Stefan Rowiński
	Stefan Rowiński-      patron szkoły
	(ur. 10 sierpnia 1875 w Mirkowie, zm. 27 listopada 1943 w Ostrowie Wielkopolskim) – polski księgarz, działacz społeczny i polityczny, delegat rządu londyńskiego na Wielkopolskę, związany z endecją. Absolwent Królewskiego Gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim. Aktywny członek gimnazjalnego Towarzystwa Tomasza Zana. Doprowadził do zjednoczenia kół TTZ z Wielkopolski i Pomorza, w Ostrowie był prezesem koła.
	Jeden z pierwszych członków organizacji niepodległościowej „Zet” i Ligi Narodowej. W 1900 w trakcie zdawania matury został relegowany za przynależność do tajnych organizacji i rozpowszechnianie zabronionych wydawnictw (przemycanych z emigracji lub Galicji). Zamknięta droga do dalszego kształcenia w Prusach spowodowała wyjazd do Krakowa i Lipska dla nauki księgarstwa i introligatorstwa.
	W 1903 wrócił do Ostrowa i przejął po Witoldzie Leitgeberze księgarnię, drukarnię i wydawnictwo „Gazety Ostrowskiej”, która pod jego kierunkiem oddziaływała niebawem na teren całej południowej Wielkopolski. Aktywny organizator polskiego życia narodowego w czasie zaborów – jego księgarnia była miejscem spotkań ówczesnej ostrowskiej elity. Działacz ostrowskiego oddziału Towarzystwa Czytelni Ludowych, pomysłodawca i fundator bibliobusu – objazdowej biblioteki. Aktywny uczestnik wydarzeń Republiki Ostrowskiej.
	Pierwszy burmistrz Ostrowa w II Rzeczypospolitej (od 1 stycznia 1919 do 30 marca 1920), radny miejski przez cały okres międzywojenny.
	Dzięki jego zabiegom powstała w Ostrowie Fabryka Wagon.
	W czasie II wojny światowej współorganizator niepodległościowej organizacji Józefa Prądzyńskiego „Ojczyzna”, a w latach 1942–1943 delegat rządu londyńskiego na Wielkopolskę. Pochowano go na cmentarzu na Wenecji w Ostrowie. Plac, przy którym znajdowały się prowadzone przezeń księgarnia i drukarnia nosi dzisiaj nazwę placu Stefana Rowińskiego.


	JAK MY PRZYGOTOWYWALIŚMY SIĘ DO TEGO ŚWIĘTA?
	W związku z przypadającą w tym roku 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę w naszej szkole przygotowywaliśmy wiele uroczystości i wydarzeń, a także od września realizujemy szkolny projekt edukacyjny100 lat Polsko. Głównym celem działań edukacyjnych było poznanie zmian zachodzących w Polsce w ostatnim stuleciu z uwzględnieniem wielkich postaci i wydarzeń historycznych, budzenie poczucia szacunku do przeszłości i postaw patriotycznych Polaków oraz przygotowania do włączenie się całej społeczności szkolnej do uroczystych obchodów 100 – lecia niepodległości Polski.
	Uczniowie oprócz wystaw, gazetek tematycznych, książeczek, albumów, prezentacji multimedialnych, przygotowywali także akademie oraz uroczystości dla społeczności szkolnej i lokalnej związane z Jubileuszem Stulecia Odzyskania Niepodległości. Były to: „Podróż po regionach Polski” oraz „Dziady cz. II” inscenizacja dramatu Adama Mickiewicza.
	Uczniowie nagrali także życzenia dla Polski Niepodległej, które umieszczone zostały na stronie szkolnego FB i na łamach naszej gazetki. Zorganizowano wycieczkę szkolną do Warszawy, podczas której uczniowie kształtowali postawy patriotyczne i uczyli się szacunku do historii narodu polskiego. W ramach biegów i sportowych imprez patriotycznych odbył się XX Bieg o Puchar Patrona Szkoły Podstawowej nr 13 – Stefana Rowińskiego, pierwszego burmistrza Ostrowa w II Rzeczypospolitej. Uczniowie wzięli także czynny udział w 56. Biegu Republiki Ostrowskiej w ramach projektu Narodowego Biegu Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości „Od Bałtyku do Tatr” oraz w rajdzie rowerowym „Święto roweru”. Społeczność uczniowska aktywnie  włączyła się w akcję MEN „Rekord dla Niepodległej” i dnia 9 listopada, oprócz uroczystego apelu, o godz. 11.11 nastąpiło wspólne odśpiewanie 4 zwrotek hymnu Polski.
	.Wywiad z panem Henrykiem Rybakiem - „historycznym patriotą lokalnym”
	W szkole zorganizowano także szereg konkursów mających na celu włączenie się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.Odbyły się między innymi: Szkolny Konkurs Plastyczny „Tu mieszkam”, Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza, a w tym roku szkolnym wiele konkursów nawiązujących do tego szczególnego święta. Przedstawiamy wyniki konkursów przedmiotowych:
	Nauczyciele naszej szkoły także na lekcjach nawiązywali do tematyki jubileuszu. Utrwalali wiadomości o symbolach narodowych i znaczeniu słowa „Ojczyzna”, przypominali z uczniami słowa hymnu. W klasach starszych podejmowany był temat odzyskania przez Polskę niepodległości, na zajęciach komputerowych uczniowie wykonywali projekt kartki pocztowej „100 lat Polsko” w dowolnym programie. W październiku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego odwiedzili grób patrona szkoły Stefana Rowińskiego. Młodzież przypomniała sobie sylwetkę pierwszego polskiego burmistrza Ostrowa Wielkopolskiego i zapaliła znicz od całej społeczności uczniowskiej.

	Twórczość literacka naszych uczniów



