
chorągwiach Królestwa wid-
niał orzeł lub Pogoń na czer-
wonym tle. Naszym hymnem 
narodowym jest Mazurek 
Dąbrowskiego, oficjalną 
nazwą pieśni jest Pieśń Le-
gionów Polskich we Wło-
szech. Na pewno wszystkim 
jest  znany wiersz Włady-
sława Bełzy, który mówi o 
nas i o naszej ojczyźnie:  

 

Katarzyna Strusińska 

11 listopada to święto 
narodowe zwane Świę-
tem Niepodległości, 
ustanowione w 1937r. 

Tego dnia dużo mówimy o 
Polsce, patriotyzmie. Warto 
mieć również wiedzę o sym-
bolach narodowych. Polskim 
godłem narodowym jest 
biały orzeł w koronie, 
umieszczony na czerwonym 
tle.  Dzieje polskich barw 
narodowych – bieli i czer-
wieni – powiązane są z dzie-
jami godła, Orła Białego. 
Kolory flagi ustalono w śre-
dniowieczu, kiedy to na 

11 listopada 11 listopada 11 listopada    

Święto NiepodległościŚwięto NiepodległościŚwięto Niepodległości   

 -Kto ty jesteś ? 

- Polak mały. 

-Jaki znak twój? 

-Orzeł Biały. 

-Gdzie ty mieszkasz? 

-Między swymi. 

-W jakim kraju? 

-W polskiej ziemi. 

-Czym twa ziemia? 

-Mą ojczyzną. 

-Czym zdobyta? 

-Krwią i blizną. 

-Czy ją kochasz? 

-Kocham szczerze. 

--A w co wierzysz? 

-W Polskę wierzę. 

- Coś ty dla niej? 

-Wdzięczne dziecię. 

-Coś jej winien? 

-Oddać życie.     Władysław Bełza 
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Dnia 11 li-
stopada ob-
chodziliśmy 
Święto Nie-
podległości, 
a w następ-
ny dzień na 
sali odbyły 
się występy 
przygotowa-
ne przez 
uczniów kla-

sy V i VI. Uczniowie 
klas młod-
szych wysłu-
chali z zain-

teresowaniem i w 
wielkim skupieniu  
prezentowanych 
wierszy, pieśni i in-
nych tekstów. Na sali 
panował odpowiedni, 
bardzo uroczysty  na-
strój. Jako uczestnik 
tego wydarzenia by-
łem bardzo zadowo-
lony  z roli, którą  
grałem oraz z całego 
programu.  
Jednak trochę smut-
no mi się zrobiło, gdy 
jadąc do miasta, nie 
widziałem zbyt wielu 
flag. Pomyślałem, że 
to poważne zanie-
dbanie, że my, Polacy, 
nie nauczyliśmy się 
jeszcze cieszyć tym 
świętem. Uważam, że 
powinniśmy bardziej 
demonstracyjnie  

i weselej obchodzić 
to narodowe święto. 
Zbyt poważne i pate-
tyczne obchody świąt 
narodowych zniechę-
cają młodych ludzi do 
udziału w nich. Myślę, 
że moglibyśmy zrobić 
defiladę czy paradę 
na temat historii na-
szego kraju, w której 
występowaliby ludzie 
w strojach z tamtych 
czasów i muzyka z 
tamtego okresu. W 
USA bardzo hucznie 
obchodzone jest  to 
Święto Niepodległo-
ści, więc myślę, że po-
winniśmy nauczyć się 
tej radości świętowa-
nia choćby od Ame-
rykanów. 

Jan Dąbrowski 

Jak świętują Polacy 
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Apel szkolny z okazji Święta 

Niepodległości 

Uczniowie klasy szóstej 

Nasz poczet flagowy Uczniowie klasy drugiej 



O tym, że uczniowie klasy szóstej lubią 

się bawić (i rozrabiać), wiedzą chyba 

wszyscy. Lubimy dyskoteki, i te szkolne, 

i w mniejszym gronie, klasowym. W 

ostatniej takiej zabawie uczestniczyła 

większa część klasy. Niestety dyskote-

ka nie była zbytnio długa , ale dla nas to 

wystarczy. My, chłopaki, nie chcieliśmy 

na początku tańczyć, no ale zawsze jest 

ten moment, kiedy trzeba wziąć się za 

siebie, poprosić jakąś dziewczynę, no i 

w TANY! Na początku było smętnie, 

lecz później zabawa się rozkręciła, 

wszyscy tańczyli. Może na początku 

mogło się wydawać, że niektórzy chłop-

cy przyszli, żeby się powygłupiać, ale 

inni byli bardzo chętni do tańca. 

Wszystkim polecam takie klasowe za-

bawy.  

Bardzo chętnie spędzamy wspólnie 

czas na imprezach lub rajdach. Dobrze  

jest na dyskotekach  się wybawić, a na 

rajdach powdychać trochę świeżego 

powietrza, ponieważ to zdrowe. Nie-

kiedy warto dołączyć do jakiś więk-

szych grup np. zapisać się do harcer-

stwa. Niedawno dołączyłem do grupy 

harcerstwa,  jestem w zastę-

pie ,,Groszków '', a naszym  zastępo-

wym jest Jaś Dąbrowski . Natomiast 

nasz zastęp tworzą : Dominik Kałek, 

Karol Szablewski, Patryk Pabin, Szy-

mon Jagodziński oraz ja, Patryk Sty-

piński. Spotkania prowadzi pan An-

drzej Dziedzic i odbywają się one we 

czwartki o 16:30. 

Chciałbym na koniec jeszcze raz 

podkreślić, że warto należeć do jakiejś 

grupy, która potrafi zorganizować so-

bie czas wolny i spędza go aktywnie.  

Patryk Stypiński 
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Klasa szósta się bawi! 



le marcińskie z lukrem –
pycha! 

• W końcu października czeka się 
przede wszystkim na nadejście an-
drzejek. Od setek lat w wigilię 
świętego Andrzeja prześcigano się w 
pomysłach, by z najróżniejszych 
oznak wyczytać swoją przyszłość. Z 
dobrze poinformowanych źródeł 
wiemy, że nasze koleżanki także w 
dzisiejszych czasach po przebudzeniu 
wyciągają jedną karteczkę spośród 
wielu schowanych pod poduszkę 
poprzedniego dnia, by poznać imię 
przyszłego wybranka. 

• Dawniej w Polsce czasem wró-
żebnym był także wieczór 24 listopa-
da, kiedy to święta Katarzyna zaspo-
kajała ciekawość młodzieńców. To 
święto, czyli tak zwane katarzynki 
wydaje się dziś mniej popularne, ale 
( jak nam doniesiono) są chłopcy, 
którzy chętnie tego dnia skorzystali 
z wróżb dziewczęcych. Warto 
wspomnieć o bardzo ładnym, a dziś 
zapomnianym zwyczaju: w dzień 
świętej Katarzyny chłopcy ścinali 
gałęzie wiśni lub czereśni i wstawiali 
je do wody. Jeśli na Boże Narodze-
nie gałązka obsypała się kwieciem, 
wróżyło to chłopakowi w nadcho-
dzącym roku pomyślne zrękowiny 
(=zaręczyny), a wkrótce także oże-
nek. 

• Tradycyjna dyskoteka kata-
rynkowo-andrzejkowa zorganizo-
wana przez Samorząd Szkolny odby-
ła się w Klubie Chorych w środę 26 
listopada. Były tańce-połamańce, nie 

• 1 listopada to Święto Zmar-
łych. Przychodzi wraz z jesienią, gdy 
drzewa tracą swoje wspaniałe barwy 
i całą przyrodę aż do wiosny otacza 
smutek. Tego dnia zmierzający na 
cmentarze ludzie uświadamiają so-
bie, że trudne rozstania z bliskimi –
zgodnie z wiarą chrześcijańską – 
również są  tylko chwilowe. To dla 
Polaków bardzo ważne święto i dla-
tego  ludzie często przemierzają 
wielkie odległości, aby choć przez 
chwilę pochylić się nad grobami bli-
skich, złożyć kwiaty, zapalić znicz i 
odwiedzić rodzinę. 

• 11 listopada obchodzimy naj-
większe polskie święto narodowe – 
Święto Niepodległości. Szkolny 
poczet flagowy uczestniczył w miej-
skich obchodach święta, zaś w szko-
le uroczysty apel połączony z oko-
licznościowym programem arty-
stycznym zorganizowano 12 listopa-
da. Przygotowali go uczniowie klasy 
szóstej oraz piątej. Były patriotyczne 
wiersze, pieśni oraz wiele ciekawych 
informacji na temat naszej historii. 
Wszystkim uczniom udzielił się pod-
niosły nastrój tego niezwykłego 
święta. 

11 listopada to także dzień święte-
go Marcina. Okazuje się, że nawet 
ludzkie przywary mają swoich patro-
nów, gdyż święty Marcin czuwa nad 
żarłokami. Ten dzień jest traktowany 
jako okazja do bezkarnego raczenia 
się różnymi smakowitościami. 

Nam oczywiście najlepiej 
smakowały tradycyjne roga-

zabrakło tradycyjnych zabaw i kon-
kursów, a stół uginał się pod cięża-
rem różnorodnych słodkości przy-
niesionych przez dzieci. Wspólnie 
bawili się i młodsi, i starsi. Nie bę-
dzie łatwo doczekać do karnawału… 

Ale w listopadzie w naszej szkole nie 
tylko się bawiliśmy i świętowaliśmy. 
W ostatnich dniach listopada odbyły 
się szkolne konkursy przedmio-
towe: humanistyczny i matematycz-
no-przyrodniczy. Do etapu rejono-
wego w konkursie humanistycznym 
dostały się: Klaudia Masiewicz z 
klasy IV oraz Martyna Słowińska z 
klasy VI.   W zawodach metamate-
matyczno-przyrodniczych żaden 
uczeń nie osiągnął wymaganego puła-
pu punktowego. 

Zwyciężczyniom serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 

Rozpoczęliśmy realizację szkolnego 
projektu pod hasłem „Boże Naro-
dzenie”. Oj, dzieje się teraz w 
szkole! Ale o tym napiszemy w spe-
cjalnym świątecznym numerze naszej 
gazetki. 

Redakcja  
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Adaś i koleżanki Martyna i Karol Wyśmienita zabawa Kasia I Kuba 


