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Bo wciąż na jawie widzę 

                         I co noc mi się śni, 

 Że TA, CO NIE ZGINĘŁA, 

Wyrośnie z naszej krwi. 
Edward Słoński „Ta, co nie zginęła” 

 
 „SZKOLNE KLIMATY” -  kwartalnik wydawany przez Samorząd Uczniowski                             
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  w  Zespole Szkół w Sadkowicach 

Opiekun redakcji: Agnieszka Tulin 

Dziennikarze: Uczennice  klasy VII 
Powielanie: Karolina Jaźwiec-Królak 

Wydawnictwo: Zespół Szkół w Sadkowicach 
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DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI 

 

  Był taki smutny czas w historii naszej Ojczyzny, 
gdy na ponad sto lat utraciła niepodległość. Zaborcy 
– trzy mocarstwa: Austria, Prusy (późniejsze 
Niemcy), Rosja – w 1795 roku podzielili między 
siebie polską ziemię i wymazali z mapy Europy 
nasze państwo. Chcieli Polakom narzucić swoją 
kulturę, zwyczaje, język i religię.  Nie było polskiego 
rządu ani wojska, nie było stolicy. Nie wolno było 

używać polskiej flagi ani godła. Za mówienie w szkole po polsku dzieci były 
karane, a dorośli trafiali do więzienia. Nasz naród jednak nie poddawał się. 
Polska – wykreślona z mapy Europy – istniała. Każde pokolenie stawało w 
obronie tych najcenniejszych wartości. Walczyło w wielkich powstaniach 
narodowych, które jednak kończyły się klęską. Aż nadszedł długo 
oczekiwany dzień. 
 
    Pierwsza wojna światowa (1914-1918) osłabiła państwa zaborcze, dzięki 
czemu możliwa stała się odbudowa niepodległego państwa. Po 123 latach 
niewoli, rozbiorów i obcego panowania, w końcu 1918 roku odrodziło się 
państwo polskie. Marzenia pokoleń stały się rzeczywistością.  
 
 
 

Warczą karabiny i dzwonią pałasze, 
To Piłsudski ruszył w pole, a z nim wojsko nasze. 

 
Wodzu, wodzu miły, przywódź świętej sprawie 

I każ trąbić trębaczowi, gdy staniem w Warszawie. 
 

Wisłą pieśń poleci – falami jasnemi, 
Że nie będzie już Moskali na piastowskiej ziemi. 

 
Autor nieznany 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORZEŁ 1. PUŁKU UŁANÓW I BRYGADY 

LEGIONÓW MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 
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                                    Ważne daty 1918 roku: 

• 7 października – ogłoszenie niepodległości Polski przez Radę Regencyjną 
• 12 października – Rada Regencyjna przejęła od okupantów zwierzchność nad 

wojskiem 
• 23 października – powołanie rządu Józefa Świeżyńskiego 
• 31 października - rozpoczęło się rozbrajanie garnizonów austriackich  
• 1 listopada - oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej rozpoczęły rozbrajanie 

żołnierzy niemieckich  i austriackich (m.in. w Radomiu) 
• 6/7 listopada – w nocy w Lublinie powstaje Rząd Ignacego Daszyńskiego 
• 10 listopada - na dworzec główny w Warszawie w specjalnym pociągu                     

z Berlina przybył Józef Piłsudski, zwolniony z więzienia w Magdeburgu.  
• 11 listopada  

o przekazanie przez Radę Regencyjną zwierzchniej władzy nad wojskiem 
brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu 

o po pertraktacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską wojska 
niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. W ciągu                
7 dni ewakuowano ok. 55 tys. żołnierzy niemieckich 

o data wybrana w II Rzeczypospolitej jako pamiątka odzyskania 
faktycznej niepodległości przez Królestwo Polskie (formalnie 
niepodległość Królestwa została ogłoszona 7 października) 

• 12 listopada -  Józef Piłsudski zostaje Naczelnym Wodzem 
• 15 listopada – zmiana nazwy państwa z „Królestwo Polskie” na „Republika 

Polska”.  
• 16 listopada – Józef Piłsudski podpisuje depeszę notyfikującą powstanie 

niepodległego Państwa Polskiego 
• 17 listopada – po dymisji Daszyńskiego Józef Piłsudski mianuje premierem 

Jędrzeja Moraczewskiego 
• 19 listopada - koniec ewakuacji wojsk niemieckich z Republiki Polskiej 

 

Powitanie Komendanta na dworcu kolejowym w Warszawie 11 listopada 1918 r. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/7_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/12_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/23_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_%C5%9Awie%C5%BCy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/31_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Organizacja_Wojskowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radom
https://pl.wikipedia.org/wiki/6_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/7_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85d_Ignacego_Daszy%C5%84skiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/10_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski
https://pl.wikipedia.org/wiki/11_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brygadier
https://pl.wikipedia.org/wiki/12_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Naczelny_W%C3%B3dz_Polskich_Si%C5%82_Zbrojnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/15_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/16_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telegram_J%C3%B3zefa_Pi%C5%82sudskiego_z_16_listopada_1918
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telegram_J%C3%B3zefa_Pi%C5%82sudskiego_z_16_listopada_1918
https://pl.wikipedia.org/wiki/17_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dymisja
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99drzej_Moraczewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/19_listopada
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12 listopada Piłsudski wydał 
pierwszy rozkaz wojsku: 

"Żołnierze! Obejmuję nad wami 
komendę w chwili, gdy serce                  

w każdym Polaku bije silniej i żywiej, 
gdy dzieci naszej ziemi ujrzały słońce 

swobody w całym blasku. 
Z wami razem ślubuję życie i krew 

swoją poświęcić na rzecz dobra 
Ojczyzny 

i szczęścia jej obywateli". 
 
 

 

        11 listopada to symboliczna data, święto odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Dzień ten ustanowiono świętem narodowym dopiero                
w kwietniu 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. 
        Do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa 
razy - w roku 1937 i 1938. Po wojnie Narodowe Święto Niepodległości 
dopiero w 1989 roku wróciło do kalendarza oficjalnych świąt 
państwowych. Główne obchody, z udziałem najwyższych władz 
państwowych, odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego. 
Znajduje się tam Grób Nieznanego Żołnierza. Jest to symboliczny grób 
wszystkich bohaterów, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę.  

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Gnz01.jpg
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PATRIOTYCZNE CIASTECZKA 
 

 

Składniki: 

• 2 szklanki mąki 
• 5 łyżek cukru pudru 
• spora szczypta soli 
• 200g masła 
• 1 jajko 
• łyżeczka waniliowego ekstraktu 
• lukier królewski w kolorze białym i czerwonym 

Wykonanie: 

Mąkę wymieszać wraz z cukrem pudrem i solą. Dodać pokrojone w kostkę 
zimne masło. Miksować aż ciasto będzie przypominało kruszonkę.                 
Na koniec dodać jajko, ekstrakt i miksować, aż ciasto zbije się w kulę. 
Owinąć je folią spożywczą i schłodzić ok. 2 godzin w lodówce. 

Po tym czasie ciasto wyjąć z  lodówki i  rozwałkować podsypując mąką. 
Wycinać ciasteczka  w dowolnym kształcie (można również prostokąty). 
Piec około 12 minut w temperaturze 180oC do zrumienienia. Studzić na 
kratce. 

Wystudzone polukrować. Najpierw pasek biały i czerwony, a kiedy lukier 
lekko podeschnie (po kilkunastu minutach), zrobić napis. 

Smacznego  
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COŚ NA ŁAMANIE GŁOWY !
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SZKOLNY HUMOR 

Kolega pyta kolegę: 
- I jak było po zakończeniu roku? 
- Eeeee, dwa razy dostałem lanie od ojca. 
- Dlaczego aż dwa ? 
- Pierwszy raz jak zobaczył świadectwo, a drugi, jak się połapał, że to jego.   
 

- Co to jest dziedziczność? - pyta nauczyciel ucznia.  
- Dziedziczność to jest wtedy, gdy uczeń dostaje jedynkę za wypracowanie, które 
napisał jego ojciec.  
  

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny:  
- Jasiu, co ten wzór oznacza?  
- To jest... ojej, mam to na końcu języka.  
- Dziecko, wypluj to natychmiast, bo to kwas siarkowy!  
 

Nauczyciel biologii pyta Jasia: 
- Po czym poznasz drzewo kasztanowca? 
- Po rosnących na nim kasztanach. 
- A jeśli kasztanów na nim jeszcze nie ma? 
- To ja poczekam.  
 

 Studenci poszli na egzamin. 
  Profesor: 
- Mam dwa pytania: Jak ja się nazywam i z czego jest ten egzamin? 
  A studenci spojrzeli na siebie: 
- A mówili, że z niego jest taki luzak!!!  
.  

Nauczyciel kazał Jasiowi napisać w zeszycie 100 razy: "Nigdy nie będę mówił 
do nauczyciela  ,,TY". 
Nazajutrz Jasio przynosi zeszyt. 
- Dlaczego to zdanie napisałeś nie 100, ale 200 razy? 
- Bo cię lubię Kaziu! 
 

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe. 
- Otwórzcie zeszyty. Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje? 
- Po obiedzie. 
- To dlaczego tej pracy domowej nie odrobiłaś? 
- Bo jestem na diecie. 
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  „Jedenasty Listopada" 

Dzisiaj wielka jest rocznica - 
Jedenasty Listopada! 
Tym, co zmarli za Ojczyznę, 
hołd wdzięczności Polska składa. 
 
Im to, bowiem zawdzięczamy 
wolność - polską mowę w szkole, 
to, że tylko z ksiąg historii 
poznajemy dziś niewolę. 
 
Uroczyście biją dzwony, 
w mieście flagi rozwinięto... 
i me serce się raduje, 
że obchodzę Polski święto. 

                   Ludwik Wiszniewski                  

 

 

 

 

 

  



III.  Kalendarium roku szkolnego 2018/2019 
L.p. Zadania, wydarzenia, czynności Terminy 

1.  Uroczysta inauguracja roku szkolnego. 03 IX 2018 

2.  Sprzątanie świata IX-X 2018 

3.  

Święto Komisji Edukacji Narodowej, 
Uroczystość pasowania uczniów klas 

pierwszych 
X 2018 

4.  
Święto zmarłych (odwiedzanie cmentarza – 
grobów  nauczycieli i nieznanego żołnierza) 

X-XI 2018 

5.  

„Biało – czerwona w każdym oknie” 
Zaplanowanie i przeprowadzenie akcji 
udekorowania szkoły i drogi do szkoły 

X-XI 2018 

6.  
Śpiewanie patriotycznych piosenek dla 

środowiska. 
X-XII 2018 

7.  Przygotowanie biblioteczki niepodległościowej IX – XII 2018 

8.  

Przygotowanie spektaklu słowno- muzycznego 
z okazji 100 Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości 

9.11.2018r 
rozpoczęcie 
godz. 11.11 

9.  

Narodowe czytanie fragmentów wybranych 
działań związanych z odzyskaniem 

niepodległości  

cały rok 
szkolny 

10.  
Patriotyczna listopadowa  noc filmowa -

przegląd filmów o tematyce patriotycznej 
XI 2018 

11.  

Przygotowanie i wysłanie kartek z życzeniami 
do np. Muzeum w Sulejówku  - życzenia dla 

Marszałka z okazji urodzin (5 grudnia) 
XI-XII 2018 

12.  

Polacy na emigracji - odzyskanie niepodległości 
przez Polskę w oczach innych państw – 

prezentacja multimedialna 
XI-XII 2018 

13.  
Nagranie audycji związanej z postacią walczącą 

o niepodległość. 
X- XI 2018 

14.  

Przygotowanie niepodległościowego spotu 
reklamowego w szkole na temat wolności. 

„Wolność – kocham i rozumiem” 
X- XI 2018 

15.  
Kartka z kalendarza. Moja miejscowość 100 lat 

temu – prezentacja multimedialna 
X -XII 2018 



16.  

Zorganizowanie wystawy o tematyce 
niepodległościowej przy współpracy z Muzeum 

Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 
XI 2018 

17.  Dyskoteka andrzejkowa  XI 2018 

18.  Konkurs wiedzy o Józefie Piłsudskim 5.XII 2018 

19.  

Wigilia Szkolna 

Życzenia świąteczno – noworoczne, jasełka, 
XII 2018 

20.  Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r. 

21.  
Zakończenie pierwszego półrocza roku 

szkolnego 2018/2019 
25 stycznia 2018 r. 

22.  Dzień Babci i Dziadka styczeń 2019 

23.  Ferie zimowe 11 – 24 lutego 2019 r. 

24.  Poranek Wielkanocny IV 2019 

25.  Wiosenna przerwa Świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. 

26.  
Powitanie wiosny połączone z obchodami Dnia 

Ziemi 
III 2019 

27.  Europejski Dzień Języków Obcych III - IV 2019 

28.  Egzamin gimnazjalny 
10,11,12 

kwietnia 2019 

29.  Egzamin ósmoklasisty 
15,16,17 

kwietnia 2019 
r. 

30.  

Zorganizowanie biegów okolicznościowych lub 
zawodów sportowych związanych z 

odzyskaniem niepodległości  
V 2019 

31.  
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

Święto flagi 
V 2019 

32.  Święto biblioteki szkolnej 
II półrocze 

roku 
szkolnego 

33.  Dzień Matki i Dzień Ojca  V/VI 2019 



 

 
34.  

Dzień Dziecka połączony z obchodami Dnia 
Sportu 

VI 2019 

35.  Szkolny festiwal talentów VI 2019 

36.  

Przygotowanie projektu trasy turystycznej oraz 
organizowanie wycieczek związanych z 
wydarzeniami lub bohaterami działań 

niepodległościowych 

V-VI 2019 

37.  Przedstawienia profilaktyczne 
zgodnie z 

ofertą 

38.  
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

2018/2019 
21.06.2019 r. 
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