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                                                               POWSTANIE WIELKOPOLSKIE

Powstanie wielkopolskie było zrywem ludności polskiej w Wielkopolsce, rozpoczęło się 27 XII 1918r.
 Wybuchło ono w Poznaniu. Powstańcy szybko opanowali miasto ,rozbroili Niemców i zdobyli ich broń.  
Następnie  rozpoczęła się ofensywa wojsk powstańczych w inne kierunki m.in. na Ławicę. Było tam lotnisko
gdzie znajdowały się samoloty wojskowe, przy ich pomocy można było stworzyć powstańcze siły lotnicze.
Początkowo powstańcy posiadali wielką wolę walki lecz nie mieli dużo uzbrojenia zdobywali je podczas
zwycięskich bitew. Powstańcy ubierali niemieckie mundury wojskowe, ale po pewnym czasie zaczęli dodawać
do nich biało-czerwone opaski. Powodem było to, że ciężko było odróżnić Niemców od  Polaków,  dochodziło
czasem do tego, że Polacy strzelali do siebie nawzajem. Początkowo IIRP nie pomagała powstańcom z powodu
m.in. wojny z Ukrainą czy Bolszewicką Rosją.

Sieraków został wyzwolony 08.01.1919r. Sierakowianie szybko rozbroili Niemców, było to spowodowane tym że
Niemcy zaczęli wywóz koni ze stadniny. Sieraków był blisko frontu i szybko dotarła tam armia powstańcza.
Sieraków znalazł się w obrębie państwa polskiego po przyłączeniu Wielkopolski do Polski. Na konferencji
pokojowej w Wersalu tymczasową granicę przesunięto na zachód. 
 
                                                                                                                                Autor Filip Franaszczyk

E. Cymanek .
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M. Nowak

Dnia 8 Stycznia 2018 w Sierakowie odbywały się uroczyści związane z 100. rocznicą wyzwolenia Sierakowa. 

-  O 10:00 odbyła się Msza św. w intencji Powstańców Wielkopolskich oraz ich rodzin w Kościele Parafialnym w
Sierakowie, następnie po Mszy św. odbyło się przejście do panteonu i złożenie wieńców. 
 -  O godz. 11.15 odbył się przemarsz na cmentarz.  
-  Po południu o godz. 17.00 odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej na której nadano nową nazwę ulicy
Zacisze na ul. Płk. Adama S. Kowalczyka, po uroczystej sesji odbył się przemarsz na ul. Zacisze gdzie
zaprezentowano tablicę z nową nazwą ulicy. 
-  O godz. 18.10 Odbyły się uroczystości na rynku. 

                                                                                                                         Autor Mikołaj Nowak 

.



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 8 02/2019 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Kaktus

 
        SZKOLNY   KONKURS    RECYTATORSKI

Dnia 31 stycznia 2019r odbył się Szkolny Konkurs
Recytatorski
pt. „Oblicza mojej ojczyzny”dla uczniów klas IV –
VI. Uczestnicy recytowali
wiersze o tematyce patriotycznej.

  Jury w składzie panie Izabela Pawlak i Elżbieta
Dura wyłoniły
następujących laureatów:

      I miejsce  Aleksandra Sobieraj  kl. Vc
      II miejsce Kornelia Miernik kl. VIa
      III miejsce Julia Jóźwiak kl. IVe

Wyróżnienia:
       Lena Kawiorska kl. VIb
       Antoni Flajszer kl. Va

                                                      Autor M. Błaszak

                    Elegia o chłopcu polskim

                              K.K. Baczyński

Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą, 
haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią, 
malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg, 
wyszywali wiesielcami drzew płynące morze. 
Wyuczyli cię, syneczku ziemi twej na pamięć, 
gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. 
Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg, 
przemierzyłeś po omacku najwstydliszwe z ludzkich
dróg. 
I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc, 
I poczułeś jak się jeży w dźwięku minut-zło, 
Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką, 
Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?

M. Błaszak .
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                        27. FINAŁ WOŚP

13 stycznia 2019r. Sierakowski Sztab WOŚP zaprosił
wszystkich ludzi o wielkim sercu, chętnych do
dzielenia się i niesienia pomocy potrzebującym 
na wspólne granie z Jurkiem Owsiakiem.

 Koncert odbył się w hali sportowo – widowiskowej. Na
koncercie o godz. 16:00 wystąpili:
Orkiestra VIVAT!, Wisienki, Centrum Tańca Basic,
Papużki,grupa wokalna FinART, Anna Weber, Urwisy,
Przedszkolaki, Grupa Teatralna MAKMA.

W tym roku padł kolejny rekord w zbiórce pieniędzy.
                 Zebrana suma to 57 891,25.

                    Wielkie podziękowania 
              dla całego Sztabu i darczyńców.

                                                    Autor B. Błaszak
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                    Pytania do krzyżówki

1. Stolica Wielkopolski.
2.Święto obchodzone 11 listopada.
3. Przybył do Poznania dzień przed wybuchem
Powstania Wielkopolskiego.
4. Ile lat temu Polska odzyskała niepodległość?
5. W tym miesiącu zakończyło się Powstanie
Wielkopolskie.
6. Stanisław....- jeden z głównych przywódców
powstania.
7. Powstanie toczyło się między Polakami a...
8. Święty.....- patron ulicy w Poznaniu, jego święto
obchodzimy 11 listopada.
9. Imię Piłsudskiego.

                                                Autor Alicja Bromber
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