
 

St
ro

n
a1

 

Gazetka Szkoły     
Podstawowej im. 
Polskich Olimpijczyków 
w Kwakowie 

Numer 2 

2018/2019 

 

 

  Zespół redakcyjny pod opieką Małgorzaty Kluś: Marta Grania, Hanna 
Kaczmarska, Wiktoria Rosińska, Jagoda Sawicka, Emilia Małecka, Bartosz 

Chowaniec, Aleksandra Michewicz, Klaudia Bujak ,Jan Korcipa, Aleksandra 
Stereńczak 

W tym numerze przeczytasz: 

 Od redakcji 

 Sto lat Niepodległej Polski 

 Śpieszmy się kochać ludzi… 

 Proste sposoby na stres 

 Na wesoło 

 Palce lizać 

 

 

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.student.waw.pl/forum/grafa/emot_duze/24.png&imgrefurl=http://www.student.waw.pl/forum.html?kategoria=1&temat=15&start=115&usg=__X8GW8TXugFosPQxL2dbPCJpkg7g=&h=50&w=50&sz=5&hl=pl&start=410&zoom=0&itbs=1&tbnid=a2TpnTFZ2r5oHM:&tbnh=50&tbnw=50&prev=/images?q=urwis&start=396&hl=pl&sa=N&gbv=2&ndsp=18&tbs=isch:1


 

St
ro

n
a2

 

Od redakcji  

 Witajcie w kolejnym roku szkolnym! Wypoczęci wróciliśmy do 
szkoły, aby podjąć trud zgłębiania wiedzy. Czas jest sprzyjający, bo coraz krótsze 
dni, coraz chłodniejsze poranki. Opustoszały  pola i łąki. Nie słychać śpiewu 
ptaków, zniknęły brzęczące owady i barwne motyle. Pora wykorzystać 
nagromadzone podczas wakacji siły i pokazać, na co nas stać. Do dzieła! 
Zapraszamy chętnych do pracy w naszym kole. Zajęcia będą odbywały się we 
wtorki w godzinach 14:10-16:10. Od Ciebie również może zależeć charakter 
naszego pisemka! Redakcja 

Sto lat Niepodległej Polski 

Rok 2018 jest 
wyjątkowym rokiem. 
Obchodzimy bowiem 
stuletnią rocznicę 
odzyskania 
Niepodległości przez 
naszą Ojczyznę. Nie 
każdemu jest dane, 
aby przeżyć tak 
„okrągłą” rocznicę. 
Warto z tej okazji 
przybliżyć rys 
historyczny Polski. 

 W 1918 roku, 
po 123 latach 
niewoli Ojczyzna 
nasza odzyskuje 
Niepodległość. 

Święto zostało ustanowione w 1937. Później, w roku 1945 zostało zniesione, 
aby ponownie je przywrócić w 1989 roku. 

 Droga Polski do wolności nie była usłana różami i składało się na nią wiele 
wydarzeń. Niektóre z wydarzeń to: 

31 sierpnia 1980 r. – podpisanie porozumień sierpniowych, co daje początek 

obalenia komunizmu.  
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13 grudnia 1981 r. – wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Był to 

wyjątkowy okres w życiu Polaków, zaburzał Konstytucję. Został zawieszony 31 

grudnia 1982 roku, a całkowicie zniesiony 22 lipca 1983 roku. 
16 grudnia 1981 r.– pacyfikacja kopalni Wujek w Katowicach wiązała się z 
wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego. 16 grudnia 1981 podczas strajku 
okupacyjnego górników, doszło do prawdziwej masakry. Milicja, wojsko, w tym 
specjalny pluton ZOMO oddało strzały do sprzeciwiających się 
wprowadzonemu stanowi wojennemu górników. Śmierć poniosło 9 górników, 
23 zostało rannych. Rannych zostało również 41 milicjantów i żołnierzy, którzy 
wykonywali rozkazy. 
od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 r. – obrady Okrągłego Stołu w Pałacu 

Namiestnikowskim w Warszawie, w których brały udział przedstawiciele władz 

państwowych, opozycja oraz władze kościelne. W negocjacjach brało udział 

około 717 osób. Wydarzenie to uznawane jest za jedno z najważniejszych w 

historii Polski. Zapoczątkowało bowiem zmiany ustrojowe. 

4 czerwca 1989 r. – wybory do „sejmu kontraktowego”. 

19 lipca 1989 r. – Zgromadzenie Narodowe wybrało gen. Wojciecha 

Jaruzelskiego na urząd prezydenta Polski. 

24 sierpnia 1989 r. – Tadeusz Mazowiecki został pierwszym 

niekomunistycznym premierem.  

Jedną z najważniejszych postaci, jakie zasłużyły się w  

odzyskanie Niepodległości jest niewątpliwie marszałek 

Józef Piłsudski. W swoim 68-letnim życiu zapisał się 

jako nie tylko jako polityk, ale też dowódca wojskowy, 

naczelnik państwa polskiego, naczelny wódz Armii 

Polskiej, pierwszy marszałek Polski oraz dwukrotny 

premier.  

Był jedną z największych postaci w tysiącletnich 
dziejach Polski. Czyny i myśli 
Pierwszego Marszałka Polski 
wciąż dla wielu Jego 

potomnych stanowią wartość żywą, źródło siły, 
mądrości, patriotycznych postaw, wierności temu, co 
Polskę stanowi. 
 
Wincenty Witos polski polityk, działacz ruchu 
ludowego, trzykrotny premier Rzeczypospolitej 
Polskiej.   
 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_ludowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_ludowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Premierzy_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Premierzy_Polski
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Ignacy Daszyński polski polityk socjalistyczny, poseł do 
Izby Posłów Reichsratu Przedlitawii, premier rządu 
lubelskiego w 1918 r., publicysta, współzałożyciel PPSD, 
później PPS, w 1929 jeden z założycieli Centrolewu. 

 
Józef Haller generał broni 
Wojska Polskiego, Naczelny 
Dowódca wszystkich Wojsk 
Polskich od 4 października 1918 
roku, komendant Legionów, 
minister w drugim rządzie Władysława Sikorskiego w 
październiku 1939 roku, przewodniczący 
Obywatelskiego Komitetu Wykonawczego Obrony 
Państwa w 1920 roku, dowódca Frontu Północnego w 

czasie wojny polsko-bolszewickiej, Generalny Inspektor Armii Ochotniczej w 
1920 roku, prezes Rady Naczelnej Stronnictwa Pracy w 1937 roku, Komendant 
Polowych Drużyn Sokolich w 1913 roku, harcmistrz, 
przewodniczący ZHP, prezes Komitetu PCK, działacz 
polityczny i społeczny, kawaler Orderów: Orła Białego i 
Virtuti Militari.  
Ignacy Paderewski 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 zgody stron traktatu na rezurekcję Polski 
– dzięki któremu w traktacie zapisano utworzenie 
niepodległego państwa polskiego. 

 
 

Władysław Sikorski polski wojskowy i polityk, generał 
broni Wojska Polskiego, Naczelny Wódz Polskich Sił 
Zbrojnych i premier Rządu RP na Uchodźstwie podczas II 
wojny światowej. Przed I wojną światową był jednym ze 
współzałożycieli i członków kilku polskich organizacji 
niepodległościowych.  
 
Kazimierz Sosnkowski polski dowódca wojskowy i 
polityk, działacz niepodległościowy, początkowo w 

Polskiej Partii Socjalistycznej i jej Organizacji Bojowej, założyciel Związku Walki 
Czynnej, szef sztabu I Brygady Legionów Polskich, wiceminister (1919–1920), a 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Drugi_rz%C4%85d_W%C5%82adys%C5%82awa_Sikorskiego
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Obywatelski_Komitet_Wykonawczy_Obrony_Pa%C5%84stwa&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Obywatelski_Komitet_Wykonawczy_Obrony_Pa%C5%84stwa&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Front_P%C3%B3%C5%82nocny_(1920)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Ochotnicza_(II_RP)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stronnictwo_Pracy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Towarzystwo_Gimnastyczne_%E2%80%9ESok%C3%B3%C5%82%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Harcmistrz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przewodnicz%C4%85cy_ZHP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Czerwony_Krzy%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Or%C5%82a_Bia%C5%82ego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Virtuti_Militari
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydent_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_wersalski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_wersalski
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_Rzeczpospolita
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Partia_Socjalistyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Bojowa_Polskiej_Partii_Socjalistycznej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Walki_Czynnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Walki_Czynnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_Brygada_Legion%C3%B3w_Polskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Spraw_Wojskowych
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potem minister spraw wojskowych (1920–1924). 
Przedstawiciel Polski w Lidze Narodów (1925), od 1936 
generał broni Wojska Polskiego, dowódca Frontu 
Południowego podczas kampanii wrześniowej 1939. 
Następca Prezydenta RP, minister bez teki w rządzie 
gen. Władysława Sikorskiego na emigracji (1939–1940), 
komendant główny Związku Walki Zbrojnej (1939–

1941), Wódz Naczelny Polskich 
Sił Zbrojnych (1943–1944), 
przewodniczący Komitetu 
Ministrów dla Spraw Kraju od 8 
listopada 1939 roku[1], członek władz Towarzystwa 
Rozwoju Ziem Wschodnich. 
  
Gabriel Narutowicz polski inżynier hydrotechnik, 
elektryk, profesor Politechniki w Zurychu, minister 
robót publicznych, minister spraw zagranicznych, 
pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 
wolnomularz.  
  
Wojciech Korfanty polski przywódca narodowy 
Górnego Śląska, związany z chrześcijańską demokracją. 
Był członkiem Ligi Narodowej, współpracował z 
Romanem Dmowskim. Wystąpił w parlamencie 
niemieckim z żądaniem o oddanie ziem polskich zaboru 
pruskiego. Członek Naczelnej Rady Ludowej. 
Wiceminister w rządzie Witosa.  

Lucjan  Żeligowski pułkownik 
piechoty Armii Imperium 

Rosyjskiego oraz generał broni Wojska Polskiego, znany 
z tzw. buntu Żeligowskiego, podczas którego zajął Wilno 

i jego okolice, proklamując 
powstanie tzw. Litwy Środkowej, 
kawaler Orderu Virtuti Militari. 
Roman Dmowski główny ideolog 
polskiego ruchu narodowego. 
Zapisał się przede wszystkim jako 
ideolog, mąż stanu, twórca i 
przywódca jednego z najbardziej 
znaczących nurtów politycznych w dziejach Polski XX w. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Spraw_Wojskowych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Narod%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Genera%C5%82_broni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojsko_Polskie_(II_RP)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Front_Po%C5%82udniowy_(1939)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Front_Po%C5%82udniowy_(1939)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drugi_rz%C4%85d_W%C5%82adys%C5%82awa_Sikorskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drugi_rz%C4%85d_W%C5%82adys%C5%82awa_Sikorskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Walki_Zbrojnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Naczelny_W%C3%B3dz_Polskich_Si%C5%82_Zbrojnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Naczelny_W%C3%B3dz_Polskich_Si%C5%82_Zbrojnych
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Komitet_Ministr%C3%B3w_dla_Spraw_Kraju&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Komitet_Ministr%C3%B3w_dla_Spraw_Kraju&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Sosnkowski#cite_note-1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Towarzystwo_Rozwoju_Ziem_Wschodnich&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Towarzystwo_Rozwoju_Ziem_Wschodnich&action=edit&redlink=1
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Do dziś silnie działa na zbiorową wyobraźnię - jedni go uwielbiają, inni widzą w 
nim wcielenie zła. 
 Na odzyskanie Niepodległości pracowało wielu Polaków patriotów. 
Przybliżyliśmy sylwetki niektórych z nich. Pamiętajmy jednak i o tych, których 
nie wymieniamy z nazwiska, a którzy walczyli, byśmy mogli spokojnie spać, 
uczyć się, pracować i odpoczywać. Budujmy wspólnie Polskę, w której każdy z 
nas będzie szczęśliwy. Polskę, której nie powstydzilibyśmy się przed tymi, którzy 
często oddawali swoje życie za jej wolność. 

Śpieszmy się kochać ludzi… 

 „Przez życie trzeba iść 
serdecznie, 
niosąc w otwartych dłoniach 
światło,  
bo tylko tacy żyją wiecznie,  
którzy z miłością w sercach 
gasną…”  autor nieznany 
1 listopada Uroczystość 
Wszystkich Świętych jest 
dziękczynieniem Bogu za 
niezliczoną liczbę osób, które w 
swoim ziemskim życiu 
kierowały się wiarą, wiernie 
wypełniając wolę Bożą, a teraz radują się chwałą nieba. To również dzień 
szczególnej modlitwy za ich wstawiennictwem. Poniżej przybliżamy wam 
przykłady świętych i błogosławionych. 

 

1. Św. Stanisław Biskup, Męczennik – jeden z głównych patronów naszej 
Ojczyzny. 

2. Bł. Sancja Szymkowiak – patronka romanistów. 
3. Św. Stanisław Kazimierczyk – patron Polski. 
4. Św. Faustyna Kowalska – patronka Łodzi i Ziemi świnickiej. 
5. Św. Maksymilian Maria Kolbe – patron elektryków, energetyków, 

elektroników, krótkofalowców, honorowych dawców krwi, rodzin, 
uzależnionych od narkotyków, dziennikarzy, osób więzionych. 



 

St
ro

n
a7

 

6. Św. Andrzej Bobola – patron Polski, ewangelizacji w trudnych czasach 
oraz kolejarzy. 

7. Św. Rafał Kalinowski – patron oficerów i żołnierzy oraz Sybiraków, 
orędownik w sprawach trudnych i beznadziejnych. 

8. Bł. Karolina Kózkówna – patronka Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży oraz Ruchu Czystych Serc 

9. Św. Jadwiga – patronka wszystkich Polaków. 
10. Św. Józef Sebastian Pelczar – patron diecezji rzeszowskiej oraz dobrych 

wyborów. 
11. Św. Brat Albert Chmielowski – 

patron ludzi biednych i opuszczonych oraz 
twórców. Źródło Internet 

2 listopada Dzień Zaduszny to dzień, 
podczas którego otaczamy modlitwą dusze 
wszystkich naszych bliskich i dalszych 
zmarłych. Odwiedzamy groby, palimy 
znicze, składamy kwiaty. Staramy się 
życzliwie wspominać tych, którzy już 
zasnęli snem wiecznym, a których bardzo 
nam brakuje. 
 

Proste sposoby na stres 

 Stres to reakcja organizmu na wydarzenia, które zakłócają jego 

równowagę, obciążają lub przekraczają nasze zdolności do skutecznego 

poradzenia sobie. Problem stresu dotyczy każdego z 

nas. Nie istnieją ludzie, którzy go nie doświadczają. 

Właśnie dlatego postanowiliśmy przybliżyć Wam 

sposoby na przezwyciężenie go. 

Najskuteczniejszym sposobem rozładowania 

napięcia jest aktywność fizyczna. Dotlenia, poprawia 

krążenie krwi i wydolność organizmu. Dzięki temu 

nasz mózg otrzymuje sygnał, że ciało jest w dobrej 

formie i nic mu nie grozi. Dodatkowo wysiłek 

pozwala pozbyć się nagromadzonego napięcia, a 
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sport uprawiany regularnie kształtuje postawy i zachowania, które mogą 

poprawiać jakość kontaktów społecznych (zdrowa rywalizacja, ustalenie celów i 

priorytetów, systematyczność).  

Kolejnym sposobem jest medytacja i wyciszenie. Kiedy dopada nas 

sytuacja, która nas przerasta, powinniśmy się zrelaksować i wyciszyć. Dla 

jednych ukojeniem będzie spokojna muzyka, dla innych policzenie do stu, a 

jeszcze inni będą starali się odpędzić złe myśli.  

Niezłym sposobem będzie również otaczanie się koleżeństwem o 

pogodnym usposobieniu. Ich pozytywne nastawienie do świata i innych ludzi 

może i nam się udzieli.  

Głębokie oddychanie to kolejna metoda na zapanowanie nad stresem. 

Jeśli i to nie pomoże może warto napić się świeżo zaparzonych ziół, np. melisy…  

Z pewnością prostym sposobem na walkę ze stresem okaże się unikanie 

sytuacji, które nas przerastają. 

Bardzo ważną sprawą jest nie dopuszczenie do 

sytuacji, w której stres zdominuje nasze życie, co w 

dalszej kolejności doprowadzić może do poważnych 

zaburzeń naszego zdrowia. Jeżeli więc żaden z 

przytoczonych sposobów nie okaże się skuteczny, poprośmy 

rodziców o pomoc. Może trzeba będzie udać się do specjalisty. 

 

Na wesoło 

-  Jest ojciec? 
 - Jest - odpowiada szeptem dziecko. 
 - To poproś go.  
- Nie mogę - szepcze dziecko. 
 - Dlaczego? - Bo jest zajęty - szepcze dalej. 
 - A mama jest? 
 - Jest. 
 - To poproś mamę.  
- Nie mogę. Też jest zajęta.  
- A czy oprócz mamy i taty jest jeszcze ktoś w domu?  
- Tak, policja - potwierdza nadal szeptem maluch. 
 - No to poproś Pana policjanta. 
 - Nie mogę, jest zajęty. 
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 - Czy jeszcze ktoś jest w domu?  
- Straż pożarna, ale pan strażak też jest zajęty. 
 - Powiedz mi dziecko, co oni wszyscy robią u was w domu?  
- Szukają.  
- Kogo?  
- Mnie...  
 Do Nowaków przyjechała z wizytą babcia i pyta Pawełka:  
- Wnusiu, dobrze się chowasz? 
 - Staram się. Ale mama i tak zawsze mnie w końcu znajdzie i wykąpie.  
 - Mamusiu, czy mogę iść się pobawić?  
- Z tą dziurą w rajstopach?  
- Nie... Z tą Jolą z drugiego piętra.  
 Dziadek opowiada wnuczkowi:  
- Goniło mnie dwudziestu francuskich żołnierzy, a ja bez broni, całkiem sam.  
- Co zrobiłeś dziadku?  
- Zdjąłem kurtkę, żeby szybciej uciekać, a oni wszyscy się o nią potknęli.
 Syn rolnika poszedł do wojska. Po jakimś czasie napisał do ojca list: 

"Tato tu jest wspaniale! Można się wylegiwać do 6 rano. 

Palce lizać  

 1 i 1/2 szklanki mąki pszennej 
 1 i 1/2 łyżeczki 

proszku do 
pieczenia 

 szczypta soli 
 2 łyżeczki cukru 

pudru lub kryształu 

 1 łyżka cukru wanilinowego 
 2 jaja 
 1/2 szklanki oleju 

roślinnego (np. 
słonecznikowego) lub 
roztopionego masła 

 1 i 1/3 szklanki mleka 
Przygotowanie  

 Mąkę wsypać do miski, dodać pozostałe składniki. Wszystko wymieszać, 
a następnie dodać jajka, olej roślinny oraz mleko. Zmiksować mikserem 
na gładką masę do połączenia się składników. Ciasto można odstawić, 
aby odpoczęło (na około 15 minut), ale nie jest to konieczne. 

 Rozgrzać gofrownicę. Gofry piec przez około 3 - 3,5 minuty na złoty kolor. 
Nakładamy ciasto chochlą i wypukłą stroną łyżki rozprowadzamy je 
dokładnie po całej powierzchni. 

 Gofry po upieczeniu odkładać na metalową kratkę. Posypać cukrem 
pudrem lub podawać z ulubionymi dodatkami np. marmoladą, dżemem, 
owocami i bitą śmietaną.  
Smacznego 
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