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 Drodzy czytelnicy „Ekspresu Szkolnego"! 

 Zbliża się 11 listopada - Święto Niepodległości. Jest to ważne wydarzenie 

 dla Nas, nauczycieli i wszystkich pracowników. Jednak nie będzie ono takie jak co roku,  

ponieważ mija 100 - lecie od czasu, kiedy to nasz kraj dołączył do dumnego grona  

wolnych państw Europy. Z tej okazji warto gruntownie odświeżyć swoją wiedzę na temat  

naszego kraju i jego historii. Jesteśmy pewni, że ułatwią Wam to nasze artykuły w gazetce, którą  

trzymacie w ręku. Dowiecie się z nich między innymi: jak można być patriotą w XXI wieku, jak wyglądał sport w 

Polsce okresu międzywojennego, poznacie recenzje książek lub filmów, przybliżających nam bohaterską historię 

naszej ojczyzny. 
 Została również utworzona grupa na Facebooku, dotycząca patrona naszej szkoły, twórcy niepodległości 

Polski - Józefa Piłsudskiego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nią i poszerzenia swojej wiedzy o nim. 

 W numerze znajdziecie również wspomnienia wnuka partyzantów, z okresu II wojny światowej, a 

jednocześnie dziadka jednej z naszych koleżanek. Dla miłośników krzyżówek jest niespodzianka - możliwość 

sprawdzenia swojej wiedzy o niepodległości. Zachęcamy wszystkich do lektury numeru jubileuszowego 

„Szkolnego Ekspresu''. Jesteśmy pewni że znajdziecie coś dla siebie i wzbogacicie swoją wiedzę o Naszej 

Niepodległej!  

Redaktorzy „Ekspresu Szkolnego": Piotr Mazurek, Zuzanna Rosiak 
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„Sztandar Szkoły to jej symbol, wyraz łączności                              

z Patronem, kolejnymi rocznikami uczniów i tworzoną 

tradycją” – czyli wszystko o sztandarach naszej szkoły. 
 
 

Z okazji zbliżającego się Święta Szkoły został przeprowadzony wywiad z Dyrektorem                                 
Szkoły Podstawowej nr 385 Panią Izabelą Nowacką. Głównym tematem rozmowy był sztandar,                               

który zostanie nadany naszej szkole 8 listopada 2018r. 
 
 

1. Czym według Pani jest sztandar dla szkoły? 

 
„Sztandar Szkoły to jej symbol, wyraz łączności z Patronem, kolejnymi rocznikami uczniów i tworzoną 

tradycją. Powinien być godnie prezentowany podczas ważnych uroczystości szkolnych, dzielnicowych, miejskich i 
państwowych. Na sztandarze Gimnazjum 119 i sztandarze Szkoły Podstawowej nr 385 znajduje się wizerunek 
Patrona szkoły – Marszałka J. Piłsudskiego, pełna nazwa szkoły i wartości uznane przez środowisko jako 
priorytetowe w procesie edukowania i wychowywania naszych uczniów. Na sztandarze SP 385 zapisaliśmy triadę 
wartości platońskich, jakimi są „Dobro, piękno, prawda”. W tradycji naszej placówki obok sztandaru bardzo 
ważną rolę dla identyfikowania się uczniów ze społecznością szkoły odgrywa tarcza szkolna wręczana kolejnym 
rocznikom w dniu ślubowania, a potem będąca integralnym elementem stroju galowego.” 
 
 

2. Czy sztandar Gimnazjum nr 119 był od początku istnienia szkoły? 

 
„Sztandar Gimnazjum nr 119 został nadany w 2004 r., czyli w piątym roku istnienia szkoły. Tę uroczystość 

poprzedziły działania na rzecz wyboru, a potem nadania szkole Patrona. Wybór Marszałka Józefa Piłsudskiego 
dokonał się w wyniku debaty nauczycieli, uczniów i rodziców, za zgodą Organu Prowadzącego. W trakcie dyskusji 
pojawiły się też inne propozycje, ale z uwagi na ogromną rolę, jaką odegrał Marszałek w dziele odzyskania 
niepodległości Polski i jego emocjonalny związek z okolicą, w której znajduje się szkoła, uznaliśmy, że to najlepszy 
Patron dla naszej placówki.” 
 
 

3. Co się stanie ze sztandarem Gimnazjum nr 119? 

 
„Sztandar Gimnazjum nr 119 będzie do końca edukacji uczniów z klas gimnazjalnych towarzyszył naszej 

społeczności podczas ważnych uroczystości. Gimnazjaliści, tak jak dotąd, będą pełnić zaszczytną rolę wchodząc w 
skład pocztu sztandarowego. Wraz z końcem roku pożegnamy sztandar gimnazjalny, ale będziemy go 
eksponować w dotychczasowym honorowym miejscu, jako ważną pamiątkę po istnieniu szkoły, do której z 
wielkim sentymentem odnosi się kilkanaście roczników jej absolwentów, z której istnienia dumne jest grono 
pedagogiczne ją tworzące, ale też lokalne środowisko traktujące osiedlowe gimnazjum, jako rozpoznawalną 
wizytówkę.” 
 
 

4. Gdzie będzie wisiał sztandar Szkoły Podstawowej nr 385? 

 
„Planujemy umieścić gablotę, w której na co dzień będzie znajdować się sztandar, naprzeciwko gabloty dla 

sztandaru Gimnazjum nr 119, na korytarzu na I piętrze. Wyeksponowanie sztandarów w tym samym miejscu to 
znak, że SP 385 jest kontynuacją istnienia dotychczasowej placówki.” 
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5. Czy trudno było uzyskać sztandar dla SP 385? Kto jest sponsorem tego sztandaru? 

 
„Starania o pozyskanie sztandaru rozpoczęliśmy w ubiegłym roku szkolnym. Dyrekcji i gronu pedagogicznemu 

bardzo zależało, aby uczniowie obecnych klas ósmych mogli dostąpić zaszczytu, jakim jest tworzenie asysty dla 
sztandaru. Chcieliśmy również, aby Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego otrzymała 
sztandar w roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Jest to wyraz hołdu dla Patrona szkoły. Nasze 
działania rozpoczęły się od dyskusji, jakie wartości – ważne obecnie dla naszej społeczności - powinny zostać 
wyeksponowane na sztandarze. Wolą grona pedagogicznego było powtórzenie na sztandarze wartości, które są 
zaakcentowane w podstawie programowej i przyjętej koncepcji funkcjonowania szkoły. Ten wybór spotkał się z 
akceptacją Rady Rodziców i uczniów. Kolejnym etapem było stworzenie projektu sztandaru i pozyskanie funduszy 
na jego wykonanie. W tym miejscu składam serdeczne podziękowania instytucjom i osobom prywatnym, które 
odpowiedziały na apel zawarty w liście dyrektora SP nr 385, zapraszającym do grona fundatorów. Nasz sztandar 
powstał dzięki hojności lokalnego środowiska. Swój udział w tym dziele ma również Zarząd dzielnicy Wesoła m.st. 
Warszawy i Rada Rodziców. Wszystkim fundatorom złożymy podziękowania w dniu 8 listopada 2018r. podczas 
uroczystości Nadania Szkole Sztandaru w ramach Święta Szkoły.” 
 
 

6. Czy rozważa Pani możliwość, aby do pocztu sztandarowego zostali włączeni również uczniowie klas 

siódmych i szóstych? 
 
„W tradycji naszej szkoły uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska. 
Kandydatury do składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas oraz samorząd szkolny 
i zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną. Z reguły typowani są uczniowie z najstarszego rocznika, którzy 
przekazują sztandar młodszym kolegom podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Jest to dotychczasowy 
zwyczaj, który na wniosek samorządu uczniowskiego możemy zmienić, bo w prawie naszej szkoły nie ma 
zastrzeżeń wykluczających uczniów młodszych w sprawowaniu tej funkcji. Nie widzę więc przeciwwskazań, aby 
takiego zaszczytu mogli dostąpić również uczniowie klas szóstych i siódmych. To zależy od ich postawy i woli 
środowiska, kto ma je reprezentować. Życzę każdemu uczniowi naszej szkoły, aby dostąpił takiego zaszczytu.”  
 
 
Serdecznie dziękuję Pani Izabeli 
Nowackiej, w imieniu całej redakcji 
gazetki „Ekspres Szkolny” za udzielenie 
wywiadu. 
 

Maja Chlebna kl.3D 
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MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY 

,, PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” 
 
 

W tym roku szkolnym dzieci z oddziałów przedszkolnych 
i edukacji wczesnoszkolnej z klas I-III wraz z wychowawcami 
włączyli się w Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,, Piękna 
Nasza Polska Cała”. 

 
Realizacja projektu zaplanowana została na pierwszą 

połowę roku szkolnego 2018/2019 od 1 września do 31 
grudnia. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,,Piękna Nasza 
Polska Cała” jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków 
100 rocznicę Odzyskania Niepodległości.  
 

Pierwsze zadnia już za nami: nauka Hymnu Polski – 
Mazurka Dąbrowskiego, wspólne sadzenie ,,Drzewa Pamięci” 
symbolu życia i wolności, wycieczka do Zamku Książąt 
Mazowieckich w Czersku, udział w warsztatach w Muzeum 
Etnograficznym, nauka piosenek o tematyce patriotycznej, 
zawody sportowe ,,Biało - czerwoni”.  

 
Przed nami: wykonanie prac plastycznych ,, Stroje 

ludowe wybranych regionów Polski”, konkurs plastyczny ,, 
Moja mała Ojczyzna”, turniej wiedzy patriotycznej ,, Kocham 
Cię Polsko” oraz akcja ,,Napisz kartę Bohaterom”. 
Podsumowaniem projektu będzie uroczysty apel z okazji 100 
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.                       
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: 

Magdalena Steciuk, Ewa Komuda  
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Co znaczy w dzisiejszych czasach być patriotą ? 

Wypowiedzi uczniów z kl.3 E  
 

W dzisiejszych trudnych czasach, coraz częściej słyszymy słowo patriotyzm odmieniane przez wszystkie przypadki i 

przez różnych ludzi. Każda z tych osób inaczej postrzega swoje zaangażowanie wobec kraju i narodu ale większość z nich 

uważa się za patriotów. Postawy są różne, z reguły spolaryzowane, tak jak podzielona jest scena polityczna w Polsce. Ja 

jestem za młody, żeby określić się politycznie, ale nie znaczy to, że nie mogę mieć własnego zdania i własnego rozumienia 

słowa patriotyzm. 

 

Polska jest krajem, w którym ze względu na naszą trudną historię, bardzo łatwo jest wskazać postawy patriotyczne. 

Zostaliśmy naznaczeni w świecie jako pierwszy kraj, który został zaatakowany w czasie II wojny światowej. W tym okrutnym 

czasie, nie oszczędzono nam niczego, począwszy od okupacji, poprzez rozstrzeliwania, łapanki, wywózki, terror a 

skończywszy na obozach pracy i koncentracyjnych. Ludność polska od pierwszych chwil wojny podjęła trud i wysiłek 

przeciwstawienia się Niemcom. Pomimo ogromnych strat, tylko we wrześniu zginęło 300 tysięcy Polaków, nasi rodacy 

stawiali czynny opór. Kiedy nasza wojna obronna nie przyniosła efektów, Polacy utworzyli Polskie Państwo Podziemne. Ten 

okrutny, nieludzki czas  zmobilizował ludzi do walki o swój kraj, o godne życie i przetrwanie. Jan Karski z narażeniem życia 

przekazywał na Zachód informacje o losie ludności żydowskiej, Irena Sendlerowa została odznaczona medalem 

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata za ratowanie żydowskich dzieci przed śmiercią. Przywódcy różnych organizacji 

podziemnych walczyli o swój kraj nie licząc się z własnym życiem, dzięki czemu porywali za sobą ludzi, którym los ich kraju 

nie był obojętny. Przetrwaliśmy ten czas jako naród, który jest gotów poświęcić własne życie za obronę swojej ojczyzny. 

Nasza rodzima literatura również przynosi nam wzorce patriotyzmu.  

 

Romantyzm wyjątkowo obfituje w różne modele patriotyzmu a Adam Mickiewicz nie bez powodu nazywany jest 

wieszczem Polski. „Pan Tadeusz” jest opowieścią o powinnościach szlachty polskiej wobec tradycji i obyczajów polskich w 

zniewolonej zaborami ojczyźnie. Mickiewicz wskazuje na szlachtę jako na najbardziej świadomą i wpływową ze wszystkich 

warstw społecznych i to jej nakazuje walkę z zaborcą o odzyskanie niepodległości. Jeszcze lepszym przykładem poświęcenia 

się dla ojczyzny jest bohater „Reduty Ordona”. Utwór przedstawia autentyczną historię z powstania listopadowego. 

Adiutant polskiego generała opowiada o obronie reduty, którą Julian Ordon cudem przeżył, ponieważ broniąc szańca przed 

Rosjanami, wysadził go w powietrze, zabijając i obrońców, i napastników. Obserwatorzy zdarzenia byli przekonani, że 

Ordon zginął razem ze swoimi towarzyszami broniąc ziemi polskiej przed najeźdźcami.  

Epoka renesansu przynosi nam zupełnie inny, nienaznaczony wojną i okrucieństwem okres w dziejach Polski. W tym 

czasie powstał nowy model społeczeństwa tworzonego przez obywateli, którzy mają nie tylko prawa, ale również 

obowiązki. Nawoływano o dbanie o interes ojczyzny, a nie wyłącznie o dobra prywatne. Odrodzenie jest czasem, w którym 

afirmuje się życie i takie codzienne, zwykłe troski są dla ówczesnych ludzi wyrazem troski o siebie, swoje otoczenie i 

ojczyznę. 

Dla mnie osobiście, ciekawym przykładem patriotyzmu jest film „Most na rzece Kwai” w reżyserii Davida Leana. Jest 

to historia brytyjskich żołnierzy, którzy stali się jeńcami Japończyków. Dowódca, brytyjski pułkownik jest niezwykle ceniony 

przez swoich żołnierzy, którzy ufają mu bezgranicznie. W związku z tym, wykonując polecenie, budują most na tytułowej 

rzece Kwai, aby pokazać Japończykom swoje umiejętności, hart ducha a także niezłomność i posłuszeństwo własnemu 

dowódcy. Dramat rozgrywa się w momencie, w którym przysłani brytyjscy żołnierze zaminowują most, aby go wysadzić. 

Pułkownik Nicholson odkrywa ładunki wybuchowe i w pierwszym momencie stara się uchronić most przed wysadzeniem. 

Chce zachować pracę i wysiłek swoich żołnierzy, jednak most ma się stać strategicznym kanałem przerzutowym dla sił 

japońskich. Dowódca poświęca swoje życie i wysadza most, wybierając tym samym walkę o wolność. 

 

Patrząc na podane wyżej przykłady, można chyba stwierdzić, że te trudne, nieprzychylne człowiekowi czasy były 

prostsze w rozumieniu patriotyzmu, który był jasno zdefiniowany: walka o granice ojczyzny, o jej istnienie, ewentualnie 

odzyskanie ale także walka o przeżycie własne i bliskich oraz walka o godność ludzką. Dziś nie mamy sytuacji zagrożenia 

utraty suwerenności, ale mam wrażenie, że rozumienie patriotyzmu jest dużo trudniejsze. Każdemu dziś można zarzucić, że 

nie jest patriotą, co zresztą bardzo często się dzieje. Różne ugrupowania uznały, że mają wyłączność na patriotyzm                            
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i w sposób wyjątkowo nachalny nakazują innym żyć tak, jak one uważają za słuszne. Dzisiejsze czasy nie są w Polsce 

obarczone wojną , mamy system demokratyczny, wolne wybory a jednak nie mamy spokoju. Zbyt dużo dla mnie w Polsce 

nienawiści do inaczej myślących, mimo że ustanowiona Konstytucja gwarantuje: 

 

 „prawa podstawowe (…) oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu 

społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot” oraz wzywa: „Wszystkich, 

którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, (…) aby czynili to, dbając o zachowanie godności 

człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną 

podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.”¹ 

 

To jest właśnie dla mnie sedno patriotyzmu w czasach pokoju. Uważam, że każdy ma prawo stanowić o sobie i nikt 

nie może narzucać mu siłą swojego punktu widzenia. Szanować innych i wymagać szacunku dla siebie. Mieć wolność 

wyboru środowiska, znajomych, sztuk teatralnych, wyznania. Mieć prawo do głosowania za 4 lata, które jest nie tylko 

obowiązkiem, ale przywilejem, który pozwala mi współuczestniczyć w życiu publicznym. Z szacunkiem czcić święta 

państwowe, ale jednocześnie nie być zobowiązanym do publicznego ich obchodzenia. Dbanie o siebie, swoją rodzinę i 

środowisko wokół siebie. To jest dla mnie patriotyzm, który jestem w stanie przeżywać i, o którym mogę powiedzieć, że jest 

mi bliski. Nie chcę dzielić, nawracać innych na jedyną, właściwą prawdę. Boję się radykalizujących się patriotycznie 

środowisk, bo przywoływana przeze mnie wyżej historia, pokazała już do czego prowadzą nacjonalizmy. Chcę spokoju i 

pokoju dla siebie i innych. 

To jest mój patriotyzm. 

 

Maciej Łapiński kl.3 E 

¹Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  

 

 

 

Możemy (…)dbać o rozwój kultury w naszym kraju chodząc do kin, czy teatrów, czytając książki, wspierać rozwój 

polskich firm kupując ich produkty, czy korzystając z ich usług. Moim zdaniem patriota powinien też chociaż trochę 

interesować się tym, co dzieje się w jego kraju oraz chodzić na wybory. (…) Będąc za granicą nadal możemy wspierać rozwój 

polskiej kultury i gospodarki oraz interesować się sytuacją polityczną w kraju. Kiedy ktoś decyduje się wyjechać z ojczyzny 

zwykle nie robi tego dlatego, że nie czuje się Polakiem, ale np. chce zarobić lub po prostu ciekawi go inna kultura i chciałby 

poznać ją bliżej, co nie musi oznaczać porzucania własnej.  

Maja Pobocha 
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Dzisiejsze realia patriotyzmu różnią się znacząco od czasów walki o Polskę. Po zakończeniu II wojny uzyskaliśmy 

pokój, a w latach 90-tych niepodległość. Nie musimy już walczyć. Z tego powodu według mnie patriotyczny obywatel Polski 

powinien dbać o dobre imię swojego kraju, szczególnie teraz, kiedy tak łatwo o nieprawdziwe informacje dotyczące Polski. 

  

Piotr Mazurek 

 

Atrybutami ojczyzny jest godło, hymn, kultura, tradycja, historia i język, dlatego prawdziwy patriota powinien 

podchodzić do nich z wielkim szacunkiem. Niestety obecnie nie zawsze traktuje się je w odpowiedni sposób. Oprócz tego 

człowiek wierny ojczyźnie ma obowiązek bezwzględnie szanować inne kultury i narodowości, ponieważ wszyscy są równi 

wszystkim i należy się równe traktowanie. 

Patryk Kaliński 

 

…patriotą można być również pracując, przyczyniając się do wzrostu gospodarki czy też płacąc uczciwie podatki. 

(…)Według mnie każdy choć trochę powinien nim być, szczególnie w tak ważnym roku, jakim jest 2018. Stulecie 

niepodległości to idealny czas na to, by przemyśleć swoje życie i sprawdzić, czy jakąś jego część poświęciłem swojej 

ojczyźnie i jego społeczeństwu. 

Jan Olszewski 

 

Patriota jest to również człowiek, który bierze udział w wyborach. Dzięki niemu państwo polskie może być zarządzane w 

mądry sposób przez kompetentnych przedstawicieli naszego narodu.  

Dominika Cierpińska 

 

Powinniśmy też z dumą śpiewać “Mazurka Dąbrowskiego” oraz szanować nasze godło i flagę. Nie należy też 

zapominać o poległych, którzy zginęli walcząc o przyszłość naszego narodu i ojczyzny. Jeżeli będziemy trzymać się tych 

standardów, będziemy mogli uważać się za patriotów.  

Jan Śliwiński 

 

W codziennym życiu spotykamy się z różnymi formami patriotyzmu. Część ludzi bierze udział w różnego rodzaju 

marszach oraz wydarzeniach społecznych. Inni interesują się polityką, zgłaszają swoje projekty ustaw. Niestety istnieją tacy, 

którzy myślą, że założenie bluzy w nadrukiem „PAMIĘTAMY” czyni z nich patriotów. Tak naprawdę nie robią nic, co 

sprawiłoby, że ich kraj mógłby się dobrze i skutecznie rozwijać. 

Marta Kulmińska 

 

Niektórzy ludzie nie rozumieją idei patriotyzmu, w wojnie widzą jedynie starcie między politykami. Zastanawiają się, 

dlaczego ludzie giną w imię interesów przywódców mających sprowadzać się tylko do władzy i pieniędzy. Tymczasem 

patriotyzm to szacunek okazany ludziom, którzy na co dzień chodzą ulicami obok nas, świadomość, że nasi wspólni 

przodkowie być może nie walczyli i nie umierali dla społeczeństwa, ale w nim żyli, funkcjonowali, dokładali cegiełkę do 

wiekopomnej budowli, jaką dziś oglądamy. Patriotyzm to szacunek do języka, do kultury, wreszcie do wspólnego dobra, np. 

chodnika w naszej dzielnicy. 

Hubert Matiaszewski 
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Wydaje się, że teraz żyjemy w spokojnych czasach i nie potrzeba patriotycznych zrywów, więc patriotów już nie ma. 

To absolutnie błędne rozumowanie. My też jesteśmy patriotami. Uważam, że w tych czasach prawdziwy patriota to taka 

osoba, która troszczy się o Polskę, interesuje się tym, co dzieje się z naszym państwem, jak stoimy gospodarczo. Myślę, że 

przejawem patriotyzmu jest też pójście na wybory i zagłosowanie na danego kandydata. Bycie patriotą to także szanowanie 

symboli narodowych takich jak godło i flaga. 

Paweł Bojarski 

 

Patriotyzm jest to można wręcz powiedzieć relacja z własnym państwem oraz odczuwanie więzi emocjonalnej z 

miejscem na ziemi, w którym się urodziliśmy. Nie jest to propagowanie pewnych poglądów na siłę ani obnoszenie się z tym. 

Każdy może być patriotą, nieważne ile ma lat, czy gdzie mieszka. 

Martyna Myszkowska 

 

 

Otóż zachowaniem patriotycznymi jest również obchodzenie świąt narodowych, kibicowanie reprezentacji Polski w 

różnych zawodach sportowych, kultywowanie polskich tradycji i nawet to, że płacimy regularnie podatki wspierając budżet 

państwa. 

Kasia Zalewska 

 

Nasza ojczyzna miała w swojej historii wielu wybitnych pisarzy, poetów, naukowców i polityków, którzy poprzez 

swoje czyny udowadniali, że są prawdziwymi patriotami. Byli to między innymi: Tadeusz Kościuszko, Hugo Kołłątaj, Ignacy 

Paderewski czy Adam Mickiewicz. Wszyscy oni kochali swój kraj mimo tego, że każdy w inny sposób to uwidaczniał. Ignacy 

Paderewski polski pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, mąż stanu i polityk. Celem nadrzędnym było dla niego 

Państwo, jego niezawisłość, siła i wewnętrzna spójność. Nieustannie walczył o zgodę i współpracę wszystkich Polaków. Jego 

poznańskie koncerty poza aspektem artystycznym miały swój oddźwięk polityczny. Poprzez muzykę zachęcał Polaków do 

walki za swój kraj. 

Janek Kamyk 
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Aby stać się człowiekiem kochającym Polskę, można podejmować różnorakie aktywności: dbać o środowisko, żyć 

zgodne z prawem, pomagać słabszym, działać na rzecz lokalnej społeczności. Człowiek żyjący tymi regułami to przykład 

prawidłowej postawy obywatela. Jednak są też ludzie, którzy szczególnie zasłużyli się dla państwa. Przykładem takiego 

Polaka jest Lech Wałęsa, jeden z najsłynniejszych ludzi XX wieku. Był on liderem Solidarności, która niedługo później stała 

się ruchem narodowym, liczącym blisko 10 milionów członków. Wałęsa walczył z komunizmem w Polsce. Dzięki niemu 

udało nam się wyrwać komunistom i stać się wolnym krajem. Lech Wałęsa został prezydentem RP. Za swoją niezłomność i 

osiągnięcia otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Innym przykładem idealnych obywateli - kochających swój naród - są 

harcerze. Pomimo swojego młodego wieku, pomagają oni ludziom poprzez najróżniejsze sposoby. Organizują liczne akcje 

charytatywne, bądź sprzątają lasy. Szczególną odwagą wykazali się podczas Powstania Warszawskiego. Powstały wówczas 

Szare Szeregi (…) Tylu młodych ludzi poświęciło się w walce o naród; pokazuje to, że patriotą nie musi być wcale osoba 

dorosła. 

Mateusz Królikowski 

 

Za patriotę uważam także Jacka Kaczmarskiego, który w swojej twórczości odwoływał się do polskiej historii                 

i kultury. Poprzez swoje utwory chciał uświadamiać Polakom, kim są i uczyć ich miłości do ojczyzny. 

 

Michał Wroński 

 

 

Ludzie myślą, że jak wywieszą biało-czerwoną flagę, czy nakleją na samochód napis „Pamiętamy 44” to wielcy z nich 
patrioci. Kibice, którzy idą na mecz, a następnie wdają się w bójki też nimi nie są. Patriota to osoba, która służy krajowi           
i stara się uczynić go lepszym. Przykładami współczesnych polskich patriotów są Jan Paweł II, Lech Wałęsa, Wisława 
Szymborska ... 

Justyna Obrępalska 
 

Uważam, że aby być współczesnym patriotą trzeba mieć szacunek do historii, do naszego języka i świąt narodowych 
takich jak: Dzień Edukacji Narodowej, Święto Konstytucji 3 Maja i Święto Niepodległości. Warto pamiętać o bohaterach z 
czasów walki o wolność, ale nie wykorzystywać ich do tworzenia niepotrzebnych podziałów i konfliktów. 
 

Antonina Tołwińska 
 

Nie musimy walczyć w obronie Polski, ani umierać za nią, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Sądzę, że w naszym 
otoczeniu są patrioci, osoby kochające Polskę, znający jej historię, szanujący ją, chcący ją rozwijać, aby była jeszcze 
piękniejsza. Nikt z nas nie wie, jakby się zachował będąc w sytuacji, w jakiej znaleźli się bohaterzy ,,Kamieni na szaniec", 
,,Czasu honoru" i  ,,Katynia", ale prawdziwi patrioci wiedzą, dzięki komu mogą żyć w wolnej Polsce. 
 Hania Pazdan 
 
 



11 
 

MOJA RODZINNA HISTORIA 
 

 
Każda polska rodzina ma niezwykłą historię. Zachęcam, żebyście sami spróbowali odkryć 
własną. Kto wie, może znajdziecie wśród rodziny słynnych bohaterów? 
 

Wchodząc powoli po schodach, zastanawiałam się, o co mam zapytać? W końcu nie 
wiem tak dużo o I wojnie światowej czy okresie międzywojennym. Miałam w planach czystą 
improwizację, ganiłam się w myślach za lenistwo i brak przygotowania. Zaprosiłam swojego 
gościa do pokoju i nerwowo mrugając zapytałam, czy chciałby napić się wody. Przede mną 
siedział mój dziadek, Zbigniew Gajewski - z wykształcenia politolog, absolwent Uniwersytetu 
Warszawskiego, dziennikarz, redaktor i wydawca, człowiek z ogromnym doświadczeniem w każdym niemal aspekcie życia. 
Mój brak  profesjonalizmu nie zrobił na nim wielkiego wrażenia. Wręcz przeciwnie przyszedł mi z pomocą. Podczas tego 
wywiadu zadałam tylko jedno pytanie:  „ Jaka jest historia naszych przodków?" 

Trudno nie znaleźć w polskich rodzinach historii związanych z walką o wolność ojczyzny. Tak było i w moim 
przypadku. Dziadek w krótkiej opowieści, spisanej dla swoich potomków, zatytułowanej „Zapiski z Siedliszcza'', zawarł swój 
bardzo ciekawy i bujny życiorys, ale zapisał także fragment zatytułowany „Babcia Zosia i partyzanci'', który tutaj przytoczę:  

" ...Babcia Zofia, mama mojego taty Antoniego, była niewysoka, pomarszczona i zdaje się używała wiejskiej gwary. 
Uczyła mnie liczyć po angielsku i niemiecku, bo w młodości wyjeżdżała do Ameryki i Niemiec za chlebem. Wszystkie jej 
opowieści chłonąłem jako dziecko, ale niewiele z nich pamiętam. Umarła, kiedy miałem 12 lat, ale gdy mogłem już więcej 
zapamiętać z jej opowiadań, miała - jak się zdaje - Alzheimera.  

Babcia (ur. 1887) pochodziła z Galicji, z rodziny Głuszaków. Dziadka Kazimierza (ur. 1887) poznała w Ameryce, w 
Detroit, i tam wyszła za niego za mąż. To był początek XX wieku, dziadkowie pochodzili z chłopskich rodzin z Galicji, z okolic 
Rozwadowa. W zaborze austriackim był wtedy taki system dziedziczenia, że majątek rodziców dzieliło się równo na 
wszystkie dzieci, co z czasem doprowadziło do ogromnego rozdrobnienia ziemi i przeludnienia wsi. Toteż Galicja dostarczała 
wielkie rzesze robotników niemieckim i amerykańskim fabrykom, a wyjazd za chlebem był jedynym sposobem zarobienia na 
zakup gospodarstwa w innym, mniej ludnym rejonie Polski. 

Taki model życiowej drogi wybrali dziadkowie, ale zanim do tego doszło, dziadek trafił do Legionów Piłsudskiego. 
Babcia opowiadała nam o nim lakonicznie. Dobrze chyba zdawała sobie sprawę, że w PRL jego historia raczej spotka się              
z szykanami, niż szacunkiem. W mojej pamięci ostała się opowieść ciotki Muszyńskiej, mamy Kazi Krys, naszej kuzynki.  

Dziadek z babcią zarobili w USA trochę pieniędzy i postanowili wrócić do Polski. 
Niestety, trafili na początek I wojny światowej. Jako poddany cesarza Franciszka Józefa 
(1914) dziadek został zmobilizowany i trafił na front. Skierowano go na Bałkany. Żołnierze 
wrogich armii siedzieli naprzeciw siebie w okopach (tzw. wojna pozycyjna)               i nic się 
nie działo. Kiedy przyszła pora żniw, niektórzy młodzi chłopi nie wytrzymali poczucia 
bezradności: oni tu siedzą bezczynnie, a kobiety muszą same robić żniwa. Postanowili zrobić 
sobie urlop i wrócić do rodzinnej wsi. Był wśród nich dziadek Kazimierz oraz jego kuzyn 
Muszyński. Wrócili w rodzinne strony i dopiero po drodze zdali sobie sprawę, że są 
dezerterami i grozi im śmierć. 

Szczęściem dla nich w Galicji formowały się kolejne Legiony. Tak nasz dziadek został 
legionistą, walczył o wolną Polskę, w okopach zachorował na gruźlicę i serce. Zmarł 
schorowany w czasie II wojny.  

Wiem od naszego sąsiada, pana Rodzenia, że w czasie II wojny światowej babcia 
uratowała wielu ludzi od kar administracyjnych, a nawet wywózki na roboty do Niemiec. Ponieważ znała niemiecki, 
wstawiała się za sąsiadami mającymi kłopoty z obowiązkowymi dostawami płodów rolnych u stacjonującego we dworze 
(czyli w szkole) komendanta garnizonu. 

Pan Frydrych, sąsiad z naprzeciwka, z kolei opowiadał nam dzieciakom, że w czasie II wojny u babci w domu 
kwaterowali czasami żołnierze niemieccy, a niekiedy partyzantka. Zdarzyło się raz, że na dole w dużym pokoju na snopkach 
słomy spali Niemcy, a na strychu ukrywali się partyzanci. Na szczęście nie doszło do demaskacji. ... " 

Cała nasza rodzina, z miłością do podróży w genach, rozproszyła się po świecie z tą wiedzą, przekazując ją dalej. 
Każda polska rodzina ma niezwykłą historię. Zachęcam, żebyście sami spróbowali odkryć własną. Kto wie? Może znajdziecie 
wśród rodziny słynnych bohaterów? 

Antonina Tołwińska kl.3E 
w tekście wykorzystano fragment książki „Zapiski z Siedliszcza" Zbigniewa Gajewskiego 
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Dwudziestolecie w blasku medali 

Czyli polski sport w XX-leciu międzywojennym 
 

Po 123 latach zaborów 11 listopada 1918 roku Polska ponownie znalazła się na mapach świata jako niepodległy 
kraj. W tym okresie przebudowywano cały kraj pod względem gospodarczym, politycznym i kulturowym. Nie zapomniano 
także 
o sporcie. W tym czasie w Polsce królowały takie dyscypliny jak: piłka nożna, lekkoatletyka, jazda konna czy lotnictwo, w 
których zdobywaliśmy wiele medali i nagród. Umożliwiły one większą rozpoznawalność polskiego sportu na całym świecie 
po ponad wieku zaborów. 
 

Pierwszą ważną decyzją było powstanie w 1919 r. Polskiego Komitetu Olimpijskiego(PKOL), którego priorytetem 
było przygotowanie naszych sportowców do najbliższych Igrzysk Olimpijskich, które odbywały się rok później w Antwerpii. 
Niestety, wszystkie plany dotyczące Igrzysk w 1920 r. musiały trafić do kosza z powodu wojny polsko-bolszewickiej, ale już 
cztery lata później w Paryżu w roku 1924 udało się naszemu krajowi wystawić pierwszą w dziejach Polski reprezentację 
olimpijską. Z francuskiej stolicy polska drużyna przywiozła 2 medale: 1 brązowy w jeździectwie i jeden srebrny w kolarstwie 
torowym zdobyty przez drużynę złożoną z Jana Łazarskiego, Franciszka Szymczyka, Tomasza Stankiewicza i Józefa Lange. 

logo 90-lecia powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego 

 
Przełomowym dla polskiego olimpizmu był rok 1928. Wtedy to na Igrzyskach w 
Amsterdamie, Polska zdobyła pierwszy złoty medal w historii startów. Halina Konopacka 
wygrała konkurs rzutu dyskiem kobiet i zapisała się na kartach historii jako pierwszy 
reprezentant Polski, któremu udało się zdobyć złoty medal Igrzysk Olimpijskich. Podczas 
tych zawodów Polakom udało się zdobyć jeszcze 4 medale (1 srebrny i 3 brązowe).  

 
Następnie na dwóch kolejnych olimpiadach, które 

odbyły się w Los Angeles w 1932 i Berlinie w 1936 Polacy 
zdobyli 13 medali (2 złote, 4 srebrne i 7 brązowych). Rok 
1932 był szczęśliwym rokiem również dla naszych pilotów. 
Franciszek Żwirko i inżynier Stanisław Wigura zwyciężyli w 
ówczesnych najbardziej prestiżowych zawodach świata- 
Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych Challenge w Berlinie. 
 

W 1938 roku Polska drużyna piłkarska zadebiutowała na mundialu we Włoszech. 

Odpadła przegrywając po emocjonującym meczu z Brazylią 5:6. W tym samym roku 

Stanisław Marusarz zdobył pierwszy zimowy medal olimpijski dla Polski w skokach 

narciarskich w fińskiej miejscowości Lahti. 

 

Łącznie podczas XX-lecia międzywojennego Polacy na imprezach rangi mistrzowskiej (igrzyska olimpijskie, 

mistrzostwa świata i Europy) zdobyli 120 medali. Można by przypuszczać, że w przeciągu kilku następnych lat byłoby ich 

jeszcze więcej, lecz 1 września 1939 roku rozpoczęła się li wojna światowa ... 

 

Jan Śliwiński kl.3E  
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 TWORZYMY MUZEUM 
 

 

Była to niezwykła, eksperymentalna wystawa przygotowana przez pracowników Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku w ramach projektu badawczego „Wielość rzeczywistości". Wystawę współtworzyli 
odbiorcy, którzy uczestniczyli w fascynującej podróży po wszystkich zmysłach ludzkiego odczuwania świata. 

 
W dniu 9 października 2018 r. uczniowie z kl. 8A i wybrana grupa uczniów zajęć dziennikarskich z kl. 3F razem z  

nauczycielami, zostali zaproszeni do Biblioteki Publicznej m.st. Warszawa w dz. Wesoła. Na miejscu brali udział w 
interesujących warsztatach pt. ,,Wielość rzeczywistości. O nas i muzeum”. Każdy z uczestników mógł aktywnie wykreować 
własną ścieżkę zwiedzania i pozostawić swój ślad poprzez konkretną pamiątkę, spisaną opowieść albo inny przedmiot, będą  

Stanowisko z makietą podpisaną „Konstruuję”: przedstawiało 
zagospodarowanie przestrzeni wokół muzeum, które ma powstać na 
powierzchni, ale także pod ziemią. Zadaniem uczniów było stworzenie 
projektu na wygląd nowego muzeum. Ze zgromadzonych różnych 
przedmiotów np. kawałek drewna, muszle i dwa kamienie, grupa 
tworzyła swój projekt według własnego pomysłu.  

Przy stanowisku „Czuję", można było wyrazić swoje wrażenia i za 
pomocą bibuły przedstawić, z czym kojarzy nam się konkretny zapach. 

cy zapisem jakiejś historii. Swoje widzenie świata można było 
przedstawić w dowolnym miejscu ekspozycji. Specjalni obserwatorzy - 
edukatorzy bacznie przyglądali się zwiedzającym, a zebrane refleksje 
wykorzystają do stworzenia ekspozycji, również interaktywnych w 
Muzeum Józefa Piłsudzkiego w Sulejówku.  

Na miejscu na uczniów naszej szkoły czekały przeróżne 
eksperymenty, przy których musieli wykazać się kreatywnością. Każda grupa losowała jedno stanowisko z kilku 
przygotowanych.  

Na przykład stanowisko, które nosiło nazwę „Rozmawiam”: składało się przeźroczystej szyby, po której zwiedzający 
musieli  rysować, aby się porozumieć. Warunkiem było, że nie mogli się komunikować w żaden inny sposób. Podczas 
wykonywania zadania każdy świetnie się bawił i wszyscy wymyślali rozmaite historie.  

Pani edukator z Muzeum J. Piłsudskiego prowadziła warsztaty bardzo ciekawie, wprowadziła wszystkich w temat i 
tłumaczyła jak poruszać się po wystawie. Zajęcia były swobodne i nikt nikogo nie upominał. Była miła i luźna atmosfera. 
Wystawa obudziła uczniowską kreatywność i niecodzienne postrzeganie rzeczywistości. 

 
 
 
 
 

 
W wystawie uczestniczyli i przygotowali 

relację:  Dominika Szlifisz, Ola Hałuszka, Ania 
Lipińska,  Kordian Słoński kl. 3F 
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                                                                  100 lat później… 

Fotoreportaż nawiązuje do postaci i miejsc, które stały się symbolem wydarzeń 

 11 listopada 1918 roku,  a jednocześnie pokazuje wolność, którą dziś możemy się cieszyć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotoreportaż - Weronika Moroz kl. 3B 
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ULUBIONY POLSKI FILM HISTORYCZNY 
 

W październiku w związku z przygotowaniem do obchodów 100-lecia Niepodległości oraz Święta Szkoły 
została przeprowadzona ankieta dotycząca polskich filmów historycznych. Nauczyciele, pracownicy oraz 

uczniowie naszej szkoły mieli okazję wybrać swoje ulubione ekranizacje ważnych wydarzeń historycznych 
w dziejach Polski. 

 
Najwięcej głosów uzyskały filmy: 

 
Miasto 44 - (16 głosów), akcja filmu w reżyserii Jana Komasy dzieje się 
podczas Powstania Warszawskiego. Opowiada o losach młodego 
chłopca Stefana Zawadzkiego, który postanawia przyłączyć się do walki 
o wyzwolenie Warszawy. 
 
Dywizjon 303 - Historia prawdziwa - (16 głosów), to polsko-brytyjski 
film wojenny wyreżyserowany przez Denisa Delića. Akcja dzieje się 
podczas lI wojny światowej, kiedy polscy lotnicy biorą udział w bitwie o Anglię i chronią ludność cywilną przed nalotami 
niemieckimi. 

 
Kamienie na szaniec - (7 głosów), dramat wojenny wyreżyserowany przez Roberta 
Glińskiego. Jest to adaptacja książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. 
Opowiada o losach warszawskich harcerzy z Szarych Szeregów, walczących z niemieckim 
okupantem podczas li wojny światowej. 
 
Krzyżacy - (7 głosów), ekranizacja powieści Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy” w reżyserii 
Aleksandra Forda. Wydarzenia mają miejsce na przełomie XIV i XV wieku na ziemiach 
polskich. Film ukazuje konflikt polsko-krzyżacki i zwycięską bitwę pod Grunwaldem w 
1410 roku. 
 
Ogniem i mieczem - (6 głosów), polski film wyreżyserowany przez Jerzego Hoffmana. 
Adaptacja powieści Henryka Sienkiewicza, dziejącej się w XVII wieku na Kresach 
Wschodnich w okresie wojny pomiędzy Rzeczpospolitą a Kozakami. Jest to jedna z trzech 
części trylogii powieści historycznych.  
 

Po dwa głosy uzyskały: 
 
Katyń -polski dramat historyczny wyreżyserowany przez Andrzeja Wajdę. Opisuje zbrodnie katyńską, dokonaną na 
internowanych w 1939 roku przez sowietów, polskich obywatelach i oficerach Wojska Polskiego. Film został nominowany 
do nagrody Oscara 2007 ro w kategorii „Najlepszy film nieanglojęzyczny” 
 
Wołyń - jest to polski dramat wojenny w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, którego scenariusz powstał na kanwie 
opowiadań Stanisława Srokowskiego oraz wspomnień światków rzezi wołyńskiej w latach 1943-1944. 
 
Potop - akcja filmu, w reżyserii Jerzego Hoffmana, toczy się 
podczas wojen szwedzkich w okresie Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów. Głównym bohaterem jest szlachcic Andrzej Kmicic, który 
dokonując bohaterskich czynów w obronie swojej ojczyzny, 
próbuje naprawić wcześniej wyrządzone przez siebie krzywdy. 
 
Pan Wołodyjowski - film fabularny Jerzego Hoffmana, ukazujący 
losy polskiego rycerza - Michała Wołodyjowskiego, który brał 
udział we wszystkich ważnych wojnach na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej w okresie XVII wieku. 
 

Ankietę opracowały: Natalia Matiaszewska, Zosia Pańkowska kl.3D 
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Podróż do powstania:  recenzja książki „Galop ‘44” 
 

Oglądając filmy lub czytając książki o Powstaniu Warszawskim pewnie większość z nas chociaż raz pomyślała: „jak ja 
bym się zachował, gdybym żył w tamtych czasach?”. Bohaterowie książki „Galop 44” autorstwa Moniki Kowaleczko - 
Szumowskiej – 13-letni Mikołaj i 17-letni Wojtek – doświadczyli tego na własnej skórze, kiedy przez replikę kanału w 
Muzeum Powstania przenieśli się w czasie w sam środek wydarzeń z 1944 roku. 

Młodszy brat to szalony, nieprzewidywalny poszukiwacz przygód, natomiast starszy to stereotypowy nastolatek XXI 
wieku. Nie łączą ich szczególne braterskie uczucia. Wręcz przeciwnie. Relacje między nimi nie są najlepsze. 1 sierpnia, z 

nakazu rodziców, bracia wybierają się do muzeum Powstania Warszawskiego. Wojtek nie jest 
zachwycony wizją niańczenia młodszego brata, więc postanawiają się rozdzielić. Podczas gdy on 
sam ogląda kroniki z powstania, Mikołaj odnajduje swój 
ulubiony eksponat - replikę kanałów z 1944 roku. Tym razem wydają się one bardziej realistyczne 
niż zawsze. Wnet chłopak w niewyjaśniony sposób znajduje się w zupełnie innym świecie. 
Wciągająca powieść ukazuje nam, jak w młodym umyśle budzi się poczucie patriotyzmu oraz jak 
budują się więzi braterstwa, przyjaźni i silnej miłości. Jak zaczynają rozumieć, co jest naprawdę 
ważne. I to, jak potrzeby i sposób postrzegania świata współczesnego nastolatka różnią się od 
postawy jego rówieśników sprzed siedemdziesięciu lat. 

Obraz powstania został wyraźnie złagodzony. Nawet jeśli autorka wspomina o 
najbardziej wstrząsających wydarzeniach, robi to w sposób delikatny i dyskretny. Mimo 
wszystko, książka bardzo mnie urzekła i zdecydowanie warto ją przeczytać. 

 
Nina Sztuka kl. 3A 

 

Historia Szarych Szeregów : 

 recenzja filmu „ Kamienie na Szaniec” 
 
 

Film w reżyserii Roberta Glińskiego pt. ,,Kamienie na 
szaniec”; został zrealizowany na podstawie książki Aleksandra 
Kamińskiego o tym samym tytule. Premiera filmu odbyła się 7 marca 
2014r. W rolę Rudego wcielił się Tomasz Ziętek, odtwórcą Zośki 
został Marcel Sabat, a Alka zagrał Kamil Szczeptycki. 
    Akcja utworu dzieje się w Warszawie podczas okupacji 
niemieckiej. Na początku można odnieść wrażenie, że każda misja, 
jaką bohaterowie mają do wykonania, wychodzi im gładko - 
zrzucanie z budynków flag że swastyką czy wieszanie kukieł 
ubranych w niemiecki mundur. W miarę upływu czasu widzimy 
poruszające i krwawe sceny, które skłaniają do przemyśleń, jak trudne i niebezpieczne życie prowadzili chłopcy, wykazując 
się wielką determinacją oraz odpowiedzialnością za losy Polski. 
      Mocną stroną tego filmu jest dobra obsada. Warto zwrócić uwagę na drugi plan, gdzie mamy tak znane nazwiska, 
jak Danuta Stenka, Krzysztof Globisz czy Andrzej Chyra. Jednakże młodzi aktorzy rewelacyjnie wywiązują się ze swoich ról. 
Bardzo dobrą grę aktorską pokazał Tomasz Ziętek w roli Rudego. 
       Scenografia realistycznie przedstawia czasy okupowanej Polski. Rozbudowany scenariusz przeprowadza nas płynnie 
z jednej sytuacji w drugą. Poruszająca muzyka idealnie jest dopasowana do akcji filmu. W utworze pojawiają się sekwencje, 
które zapadają w pamięć, wywołując duże emocje związane z tymi wydarzeniami. Mimo że nie należą one do przyjemnych, 
niosą nadzieję. 
      Film wzbudził we mnie wiele emocji. Współczułam bohaterom, niektóre sceny naprawdę mnie przeraziły, choćby 
takie, jak ludzie dla władzy są w stanie zrobić naprawdę złe i przerażające rzeczy. Utwór oglądało się przyjemnie z pełnym 
zaangażowaniem. Pomimo paru małych niedociągnięć, film chciałabym polecić jako obowiązkową pozycję dla wszystkich 
uczniów gimnazjum. 

Melania Słopecka kl.3F 
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Losy polskich pilotów 

 w czasie II wojny światowej: 

 recenzja filmu „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” 
 

"Nigdy w historii ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzięczało tak dużo tak nielicznym" - 

Winston Churchill. Te słowa usłyszeliśmy na zakończenie filmu,  

który obejrzałam ze swoją klasą .  
 

Film pt. „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” oparty został 

na powieści Arkadego Fiedlera  o tym samym tytule. „Spośród 

wszystkich moich książek „Dywizjon 303” jest chyba utworem 

pisanym najbardziej na gorąco, pod bezpośrednim wrażeniem 

rozgrywających się w 1940 roku wypadków (...)”.Tak o swojej 

książce wypowiedział się autor.  To prawdziwa historia, 

przedstawiająca  losy polskich żołnierzy - pilotów, którzy służyli w 

Królewskich Siłach Powietrznych RAF w Wielkiej Brytanii w czasie 

bitwy o Anglię.   

    W czasie filmu obserwujemy  walkę Polaków z Niemcami 

w powietrzu, ale również nieufnymi Brytyjczykami na ziemi, w 

bazie lotniczej Northolt. Ostatecznie w jednej i drugiej rozgrywce 

zwyciężają Polacy. Dywizjon 303 Myśliwski Warszawski im. 

Tadeusza Kościuszki, w skład którego wchodzili m.in.:  por. Witold 

Urbanowicz, por. Jan „Donald” Zumbach, mjr  Witold „Tolo” 

Łokuciewski i wielu innych uważany jest za najlepszą i 

najskuteczniejszą jednostkę myśliwską w czasie II wojny światowej. 

Podczas bitwy o Anglię polscy żołnierze walczyli 43 dni i ogółem 

strącili 126 niemieckich samolotów - najwięcej spośród 

dywizjonów myśliwskich, które brały udział w walkach.  

Podczas oglądania filmu  można było mieć pozorne wrażenie, że główni bohaterowie podchodzili do 

wszystkiego bardzo swobodnie. Kiedy mieli wykonać misję zestrzelenia niemieckich samolotów, traktowali 

zadanie z uśmiechem na twarzy. Widzowie mogli to odebrać, że polscy piloci  nie mieli pojęcia, w jak 

niebezpiecznej akcji biorą udział   i że każdego dnia  mogli stracić życie.  

Ujęcia w pubie, gdzie spędzali czas poza walką, pokazują nam inne oblicza  bohaterów filmu,  było to dla 

nich pewnego rodzaju oderwanie  od brutalnej rzeczywistości i świadomości, że następnego dnia wcale nie 

będzie łatwiej.  

Według mnie warto obejrzeć  ten film, aby poznać losy Polaków w czasie II wojny światowej, dowiedzieć 

się, jak bardzo przyczynili się do zwycięstwa nad Niemcami, poznać fragment naszej historii. Ostatnia scena, gdy  

król Zjednoczonego Królestwa - Jerzy VI  gratuluje polskim pilotom zwycięstwa,  potwierdza , że słowo Polak  

brzmi dumnie.  
 
            Magdalena Ambroziak kl.3G 
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Krzyżówka z...   Niepodległą 

 

1.  11 listopada to dzień ... od pracy 

2.  Monument upamiętniający polskich lotników to Pomnik ... 

3.  Każdego roku w Warszawie organizowany jest ... Niepodległości 

4.  "Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi i włoskiej do ... " 

5.  Przez 123 lata Polska była pod ... 

6.  10 listopada do Warszawy przyjechał Józef ... 

7.  27 grudnia 1918 roku w Poznaniu wybuchło Powstanie ... 

8.  Ptak widniejący w godle Polski 

9.  ... Daszyński - Marszałek sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1928 - 1930 

10.  Główne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych odbywają się przed Grobem 

 Nieznanego ... 

11.  Miesiąc w którym Polska odzyskała niepodległość to ... 

12.  28 lipca 1914 roku wybuchła I Wojna ... 

13 . Brak przymusu, możliwość działania zgodnie z własną wolą 
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PROJEKT DZIELNICOWY 

„JÓZEF PIŁSUDSKI OJCEM NIEPODLEGŁOŚCI”. 

 
W dniu 31.10.2018r. w ramach szkolnych obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w 

hołdzie dla patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego zrealizowany został projekt, w którym wzięły udział reprezentacje szkół           
z naszej dzielnicy. Został przygotowany przez nauczycieli historii SP nr 385 : panie M. Wiesiołek ,  A. Malinowską                                                          
i pana J. Drejerskiego oraz zrealizowany przy współudziale Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy w dz. Warszawa Wesoła.  

 
 
               Na projekt złożyły się następujące elementy: debata uczniów i 

nauczycieli, zajęcia integrujące społeczność szkolną naszej dzielnicy, 
konkurs wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim. 

Rozpoczęcie debaty poprzedzone zostało prezentacją multimedialną       
życiu i działalności J.  Piłsudskiego. 

 Osią dyskusji były następujące pytania: 
 

 W jaki sposób J. Piłsudski przyczynił się do odzyskania  
  niepodległości przez Polskę? 

 Kogo jeszcze nazwałbyś ojcem niepodległości i dlaczego? 

 Czy decyzja o przeprowadzeniu przewrotu w maju 1926r. 
  była słuszna? 
 

Młodzież podczas debaty była bardzo aktywna i dobrze przygotowana. Uczniowie prezentowali bardzo dojrzałe 
poglądy, potwierdzając je konkretnymi argumentami. Swobodnie poruszali się w trudnym historycznie temacie. Po 
przerwie, w czasie której przygotowany został słodki poczęstunek, zaplanowane zostały zajęcia integrujące społeczność 
szkolną naszej dzielnicy. Oto niektóre z zadań przygotowanych dla uczniów: 

 Napisz list do Marszałka Józefa Piłsudskiego, dziękując za wolną 
Polskę. 

 Napisz list do żołnierzy Legionów Polskich, jaka jest dzisiaj wolna 
Polska. 

 Wykonaj zaproszenie dla Romana Dmowskiego na uroczystość 
obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. 

 Wykonaj ulotkę/mini plakat na temat wolności obywatelskich. 
 Wykonaj ulotkę/mini plakat na temat współczesnych postaw 

patriotycznych. 
Grupy wykonujące zadania były tak dobrane, aby uczniowie z różnych szkół 

mogli ze sobą współpracować, a przy okazji bliżej się poznać. Zajęcia integracyjne 
zakończone zostały wspólnym odśpiewaniem „Marsza Pierwszej Brygady”. Na 
zakończenie uczniowie przystąpili do konkursu historycznego wiedzy o Marszałku 
Józefie Piłsudskim. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 listopada 2018 r., a rozdanie 
nagród podczas Święta Szkoły w dniu 8 listopada 2018r. 

Wszystkim laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w tak ważnym dla naszej szkoły 
wydarzeniu.  
 

Szczególne podziękowania kierujemy do organizatorów projektu:  
 

dyrektora SP nr 385 pani Izabeli Nowackiej oraz  
dyrektora Biblioteki Publicznej w dz. Warszawa Wesoła pani Elżbiety Daniłowicz. 

                                                                                                                                                           Opracowała Anna Grzymkowska
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JÓZEF PIŁSUDSKI 

OJCEM NIEPODLEGŁOŚCI 
 

 

 

debata o Marszałku Piłsudskim 

warsztaty integrujące 

dzielnicowy konkurs wiedzy o naszym Patronie 

 

31.10.2018 godz. 9.00 - 12.00 

ul. Klimatyczna 1, Warszawa Wesoła 

 
organizator                                                                                        partner 

 


