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W setną rocznicę odzyskania niepodległości społeczność szkolna podjęła wiele inicjatyw, aby od-

dać hołd tym, którym tę niepodległość zawdzięczamy.  Świętowanie tego wielkiego wydarzenia wpisało się 

w kalendarz szkolnych uroczystości. Aby je upamiętnić , przygotowana została okolicznościowa  

gazetka „Rok dla Niepodległej”. Niech będzie ona wyrazem naszego szacunku i naszej wdzięczności,  

a także symbolem naszej pamięci i świadomości, że Niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze.  

Z odzyskanej w 1918 r. Niepodległości każdego dnia powinniśmy się cieszyć i odczuwać dumę,  

a Ojczyźnie służyć ofiarnie, stawiając jej dobro ponad dobrem własnym. Świętowanie 100. rocznicy  

odzyskania przez Polskę niepodległości było dla uczniów wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. 
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SZKOLNE FA KTY 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

Zespół nauczycieli pod kierunkiem nauczycielki historii p. Hanny Skwarek opracował harmonogram dzia-
łań w celu upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania niepodległości.  
 Główne cele podjętych działań to: 
• uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 
• kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji, 
• propagowanie wartości patriotycznych, kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatel-

skiej, 
• budowanie szacunku dla symboli narodowych, 
• tworzenie pamięci historycznej w oparciu o ważne wydarzenia z historii Polski i własnego regionu, 
• utrwalenie wiedzy o wybitnych postaciach historycznych w historii Polski, 
• rozwijanie zainteresowań i pasji uczniowskich. 
 

DEKORACJE OKOLICZNOŚCIOWE 

W klasach oraz na głównym korytarzu nie mogło zabraknąć okolicznościowych gazetek. Gazetkę główną 
przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycielki historii p. Hanny Skwarek. Gazetki klasowe przygotowywali 
uczniowie poszczególnych klas. Na każdej gazetce pojawiły się narodowe barwy i symbole, informacje historycz-
ne: ważne daty, sylwetki bohaterów narodowych, zdjęcia i plakaty. To krótkie lekcje historii.  

 

 

KONKURS PLASTYCZNY „ORZEŁ” 
 
Uczniowie na lekcjach plastyki przedstawiali różnymi technikami wizerunek godła narodowego. Najlep-

sze pracy były wyeksponowane na korytarzu szkolnym. Uczniowie przy okazji przypomnieli sobie historię 
naszego godła.   

Zgodnie z zapisem Konstytucji RP „godłem Rzeczypospolitej Polski jest wizerunek orła białego ze złotą 
koroną na głowie zwróconego w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony 
w czerwonym polu tarczy”. Istnieje również legenda próbująca wyjaśnić, dlaczego to właśnie biały orzeł stał się 
polskim godłem. Nawiązuje ona do legendy o Lechu, Czechu i Rusie.  Natomiast badaczom trudno ustalić, kiedy 
konkretnie i na jakich terenach Polski zaczęto posługiwać się znakiem orła. Widnieje on już na monetach 
i pieczęciach książąt piastowskich. Pierwsza postać orła, którą tam umieszczono, była bez korony na głowie;  
korona pojawiła się dopiero na pieczęciach księcia wielkopolskiego Przemysława II w 1290 roku.  
 W 1295 roku biały orzeł w koronie stał się herbem Państwa Polskiego. Forma graficzna godła ulegała 
zmianom, natomiast aktualny wizerunek orła białego, który odwołuje się do czasów panowania króla Stefana 
Batorego, został wprowadzony w 1927 roku, zgodnie z projektem profesora Zygmunta Kamińskiego.  

 

Str. 2 

Kalendarz działań podjętych 

w Szkole Podstawowej  

im. ks. J. Twardowskiego w Mysłowie 



W piątek 27 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego  
w Mysłowie  odbyła się uroczysta akademia z okazji zbliżającej się 227. rocznicy uchwalenia  
Konstytucji 3 Maja. 

  Uczniowie pod kierunkiem pani Hanny Skwarek i pani Ewy Kuryła zaprezentowali  
program artystyczny, w którym przedstawili słowem i piosenką genezę Konstytucji 3 Maja, która 
odegrała ogromną rolę w historii naszej Ojczyzny. Nawiązali do poszanowania naszych symboli 
narodowych i zastanawiali się, czym dzisiaj dla Polaków są: wolność, naród i Ojczyzna. Mieli  
okazję popisać się swoim kunsztem recytatorskim i muzycznym. 

Przedstawiona przez nich żywa lekcja historii miała na celu przybliżyć tamte wzniosłe 
wydarzenia związane z uchwaleniem pierwszej w Europie a drugiej na świecie konstytucji.  W ten 
sposób uczniowie wzbogacili wiedzę historyczną młodszych kolegów i koleżanek o tym patrio-
tycznym wydarzeniu. Akademia wzbudziła uczucia patriotyczne wśród uczniów i w ciekawy spo-
sób przedstawiła wydarzenia historyczne i teraźniejszość. Przenosząc nas w minione wieki, nasi 
aktorzy przypomnieli karty historii po to, byśmy mogli czerpać z nich siłę, mądrość  
i pozytywne wartości. 
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DĄB NIEPODLEGŁOŚCI 

Szkoła włączyła się w akcję sadzenia ponad 500 dębów, głównie przy szkołach  
w woj. lubelskim, z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Po akademii z okazji 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczniowie zgromadzili się przed budynkiem i wspólnie z zaproszony-
mi gośćmi  posadzili Dąb Niepodległości.   

Na naszej kameralnej uroczystości gościliśmy przedstawicieli Nadleśnictwa Łuków. Pani 
dyrektor podkreśliła, że posadzenie dębu jest symbolicznym podziękowaniem i oddaniem hołdu  
rodakom, którzy na sukces odzyskania niepodległości pracowali 123 lata. Pan leśnik przypomniał,  
że dąb to roślina trwała, o którą należy dbać, by silnie się zakorzeniła i przyniosła owoce.  

 

 



 

TYTUŁ BIULETYNU  
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CHORĄGIEWKI I KOTYLIONY 

Każdy Polak i każda Polka wie, że biały i czerwony to kolory ich kraju. Można je spotkać 
wszędzie – na gmachach urzędowych, na ulicach, na zawodach sportowych…                                                         
Biało - czerwonych symboli nie mogło zabraknąć podczas akademii upamiętniającej 3 Maja.  
Zgodnie z opracowanym harmonogramem w kwietniu na lekcjach plastyki uczniowie przygotowy-
wali biało-czerwone chorągiewki i kotyliony.  Podczas akademii młodsi uczniowie powiewali  
chorągiewkami w narodowych barwach, a starsi z dumą wypinali pierś z przypiętym kotylionem.  

Poznawali również historię polskich barw narodowych.  Barwy – biała i czerwona, po raz 
pierwszy zostały uznane za barwy narodowe na sejmie roku 1831, podczas Powstania Listopado-
wego. Po I wojnie światowej i odzyskaniu niepodległości przez Polskę zostały potwierdzone jako 
barwy narodowe i obowiązują do dzisiaj.   

Ustawowo, „barwami Rzeczypospolitej Polski są kolory biały i czerwony, ułożone  
w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru  
białego, a dolny koloru czerwonego”. Biel i czerwień widniejące na fladze Polski symbolizują czy-
stość, nieskazitelność i dobro narodu polskiego (barwa biała) oraz potęgę, waleczność, dostojność  
i majestat (barwa czerwona). 

 



 

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI  

"DLA NIEPODLEGŁEJ" 

W piątek 11 maja 2018 roku  odbyła się XI edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego "Dla 
Niepodległej". W konkursie wzięli udział  uczniowie ze szkół podstawowych z Wandowa, Mysłowa,  
Lisikierza, Jarczewa i gimnazjaliści z Mysłowa. Naszą szkołę reprezentowali: klasa VI - Szymon Lada, klasa 
VII -Damian Sobiech,  Dagmara Beczek - klasa II A,  Aleksandra Czajka-klasa II B, Wiktoria Klimek -  
klasa III A, Kacper Rosiak-klasa III B.   

Konkurs miał przede wszystkim na celu uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę, rozwijanie zainteresowań poezją i prozą patriotyczną, zachęcenie do zdrowej rywalizacji.  Każdy 
z uczestników zaprezentował jeden wiersz lub fragment prozy. 

 Wybór laureatów był trudny, gdyż wszystkie wiersze były ciekawe i barwnie zaprezentowane. 
Po dłuższych naradach Jury wyłoniło zwycięzców konkursu. Pod uwagę brano interpretację i ogólny wy-
raz artystyczny. Uczniowie naszej szkoły zajęli następujące miejsca: kategoria szkoły podstawowe: miej-
sce III - Szymon Lada, wyróżnienie - Damian Sobiech, kategoria gimnazjum: I miejsce - Aleksandra  
Czajka, II miejsce - Dagmara Beczek, III miejsce - Wiktoria Klimek, wyróżnienie - Kacper Rosiak.   

 Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i słodkości. Recytatorzy Gminnego Konkursu 

Recytatorskiego przygotowywali się  do udziału pod opieką nauczycieli: p. Hanny Frąc – szkoła podsta-

wowa, p. Renaty Pacek, p. Alicji Majek – gimnazjum. Organizatorem  była Gminna Biblioteka Publiczna 

im. Gustawa Wyssogoty – Zakrzewskiego w Woli Mysłowskiej. 
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REKORDOWY POLONEZ  

NA 100-LECIE  

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

Uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Ewy Kuryły  włączyli się do akcji Rekordowy 

Polonez na 100-lecie Odzyskania Niepodległości organizowanej pod patronatem Kurato-

rium Oświaty w Lublinie. W największej w kraju próbie ustanowienia Rekordu Polski 

na najwięcej osób tańczących poloneza jednocześnie w wielu lokalizacjach udział wzięło aż 

11 421 uczestników ze 169 różnych szkół i placówek oświatowych z obszaru działania Kura-

torium. Przedsięwzięcie odbyło się 8 czerwca o godzinie 11.00. W naszej szkole w biciu 

rekordu brało udział 28 par z klas II i III gimnazjum. Rekord został pobity. Nasza szkoła była 

jedyną z powiatu łukowskiego, która wzięła udział w tej akcji.   



NARODOWE CZYTANIE  

8 września 2018 r.  (po raz siódmy) odbyło się „Narodowe Czytanie”. Tym razem lekturą było 

„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. W naszej szkole (mimo że  była to sobota) zgromadziło się  

zaskakująco dużo uczniów  i nauczycieli, by wspólnie czytać powieść Stefana Żeromskiego.  

W mysłowskim  czytaniu udział wzięli uczniowie szkoły podstawowej, klas III gimnazjum i nauczyciele:  

 p. Mariola Kosmowska, p. Hanna Frąc, p. Ewa Kuryła, p. Ewa Chudzik.  

Wielkie czytanie „Przedwiośnia” rozpoczęła Pani Hanna Frąc - nauczycielka języka polskiego                   

i biblioteki, która zorganizowała spotkanie. Najpierw przywitała obecnych i zachęciła do wspólnego  

czytania. Atmosfera dwudziestolecia międzywojennego, czyli czasu, w którym osadzona jest akcja  

powieści Żeromskiego, stworzyła kameralny nastrój spotkania.  



SPEKTAKL TEATRALNY 

"Z kart dziejów. Moja Ojczyzna” - to właśnie ten spektakl 28 września 2018 r.   

w wykonaniu aktorów z Krakowa obejrzeli uczniowie szkół podstawowych z Jarczewa 

i Mysłowa wraz ze swoimi opiekunami: p. Izabelą Has i p. Agnieszką Zalewską. Spektakl ukazy-

wał historię Polski. Aktorzy nawiązali do  najważniejszych wydarzeń w dziejach naszej ojczyzny, przypo-

mnieli świat pełen bohaterów i artystów. Widzowie mogli usłyszeć muzykę symbolizującą drogę Polski 

do wolności. Wysłuchali utworów poetyckich oraz pieśni będących swoistym manifestem współczesne-

go patrioty. Organizatorem wydarzenia była Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Mysłowskiej.  



SZTUKA NARODOWA  

Uczniowie klasy V i III b pod kierunkiem p. Renaty Pacek postanowili uczcić Rok Niepodległej                     

i poszerzyć swoją wiedzę o polskim malarstwie i muzyce. Chętni uczniowie od września do grudnia wy-

bierali utwór Chopina lub obraz polskiego malarza i zbierali  o nim informacje. Utwory muzyczne były 

emitowane w szkolnym radiowęźle, a obrazy zostały wyeksponowane na szkolnym holu pod wspólną 

nazwą: POLSCY MALARZE I ICH DZIEŁA. Były to dzieła Olgi Boznańskiej, Aleksandra Gierymskiego, Jacka 

Malczewskiego, Józefa Chełmońskiego i Wojciech Kossaka. 



BIAŁO- CZERWONY DZIEŃ W SZKOLE  

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego 2 października 2018 r.  zorganizowano w szkole biało-

czerwony dzień. Polegał on na tym, że uczniowie mieli założyć ubrania w biało-czerwonych barwach                  

i miał charakter konkursu. Komisja złożona z p. pedagog i przewodniczącej samorządu skrupulatnie 

policzyła, ile osób ma chociaż jeden element stroju w narodowych barwach. Najbardziej „narodową” 

klasą okazała się III a.   

Konkurs okazał się strzałem w dziesiątkę. Bardzo spodobał się uczniom. Przy okazji wszyscy 

przypomnieli sobie o naszych barwach narodowych i poczuli radosnego ducha patriotyzmu. Tego dnia 

szkoła wyglądała zupełnie inaczej. 



6 października odbył się międzygminny rajd rowerowy do miejsc, gdzie Polacy przelali krew za 
ojczyznę. Trasa Międzygminnego Rajdu Rowerowego „Chcemy o Nich pamiętać” wiodła przez teren 
dwóch gmin. Uczestnicy imprezy odwiedzili miejsca pamięci związane z walkami o niepodległość. 

W rajdzie zorganizowanym pod patronatem Burmistrz Żelechowa Mirosławy Miszkurki  
i Wójta Gminy Wola Mysłowska Władysława Miki udział wzięli uczniowie, nauczyciele, mieszkańcy  
a także przedstawiciele organizacji społecznych. Wśród nich nie zabrakło przedstawicieli naszej szkoły. 
Uczniowie pod opieką nauczycieli historii p. Anny Kamińskiej pokonali trasę, która wiodła z Żelechowa, 
przez Wilczyska, Wolę Mysłowską, Mysłów i kończyła się w Żelechowie. 

Uczestnicy rajdu wyruszyli spod pomnika Romualda Traugutta - ostatniego dyktatora powstania 
styczniowego, mieszkańca Żelechowa w latach 1845-1853. Po odśpiewaniu hymnu i złożeniu kwiatów 
udali się pod tablicę Ludwika Pudły – burmistrza Żelechowa z okresu międzywojennego, członka Polskiej 
Organizacji Wojskowej. Rajdowcy nie zapomnieli także o żołnierzach poległych we wrześniu 1939               
pochowanych na żelechowskim cmentarzu. Złożono tam także kwiaty przy symbolicznej mogile żołnierzy 
AK Rejonu Żelechów.  
 Z Żelechowa grupa udała się do Wilczysk, gdzie na cmentarzu zapalono znicze na zbiorowej  
mogile powstańców styczniowych oraz żołnierzy września 1939 roku. Kolejnym punktem na trasie rajdu 
była Wola Mysłowska, gdzie zatrzymano się przy mogile 4 żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku. 
Delegacje z gminy Żelechów i Wola Mysłowska złożyły kwiaty pod pomnikiem bitwy pod Mysłowem.  
Na zakończenie rowerzyści udali się do Szkoły Podstawowej w Lisikierzu na ciepły posiłek. Przez cały czas 
trwania rajdu uczestnikom towarzyszyły pieśni patriotyczne, a w miejscach, gdzie były składane wiązanki 
i zapalane znicze, trąbka oraz werbel. 

Organizatorami rajdu byli: Towarzystwo Historyczne Żelechów, Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Żelechowie, Stowarzyszenie „Nasze Wilczyska” oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Żelechowie. Trasę rajdu zabezpieczała policja oraz druhowie z OSP Gózdek  i OSP Władysławów. 

 



„Warto być Polakiem” - test wiedzy historycznej z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania nie-
podległości” to konkurs dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, który wspólnie zorganizowali: 
Kuratorium Oświaty w Lublinie i Kurier Lubelski. Pod jakim zaborem był Lublin, kto ogłosił akt 5 listopa-
da, kiedy powstała Rada Regencyjna, a kiedy KUL - to tylko wybrane zagadnienia, które pojawiły się na 
teście, który dotyczył historii Polski i obejmował lata 1918-1925. 

12 października uczniowie podzieleni na kategorie wiekowe przystąpili do pierwszego etapu - 
międzyszkolnego. Uczniowie pisali test w swoich szkołach. Mieli na to 45 minut. „Pytania nie były  
trudne, choć niektóre z nich mogły zaskoczyć” - mówili uczniowie. 

Do finału wojewódzkiego awansowało po troje uczniów z każdej szkoły, którzy zdobyli najwięcej 
punktów w danej kategorii wiekowej. W Mysłowie najlepsi okazali się: Wojciech Kamola, Magdalena 
Sokół, Mateusz Czajka - szkoła podstawowa i Antoni Pszczoła, Aleksandra Czajka i Emilia Kamińska – 
gimnazjum.  

Drugi etap odbył się 7 listopada w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Finał miał 
formułę testu jednokrotnego wyboru. Uczestnicy otrzymali specjalne urządzenia, za pomocą których 
mogli podać swoją odpowiedź. Pytanie wyświetlało się na ekranie i było widoczne przez 30 sekund, 
uczestnik miał tyle samo czasu na oddanie odpowiedzi. Naszym uczniom nie udało się zająć czołowych 
miejsc, ale przywieźli z Lublina mnóstwo wrażeń, a niektórzy mieli okazję po raz pierwszy w życiu 
udzielić wywiadu dla Telewizji Lublin.  



AKADEMIA Z OKAZJI  

11 LISTOPADA 

Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone co roku 11 listopada, jest dla wszystkich  
Polaków dniem wyjątkowym, w którym pragną upamiętnić rocznicę odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. W kwietniu 1937 roku nadano mu rangę święta państwowego. Odzyskanie niepodległości po raz 
pierwszy w pełni uroczyście upamiętniono 14 listopada 1920 r. Wybór 11 listopada uzasadnić można 
ostateczną klęską Niemiec w I wojnie światowej oraz zawarciem  rozejmu 11 listopada 1918, które 
ją  kończyło. 

Uczniowie z naszej szkoły, podobnie jak pozostali Polacy, postanowili uczcić poległych w walce 
o niepodległość naszego kraju. 9 listopada odbyło się uroczyste świętowanie 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości.  

To wielkie wydarzenie rozpoczęło się od wprowadzenia pocztu sztandarowego  i odśpiewania 
hymnu narodowego. Uczniowie podczas prezentowania części artystycznej przybliżyli nam rys historycz-
ny tego wyjątkowego dla naszego narodu święta. Myślą przewodnią akademii było ukazanie dążeń nie-
podległościowych, cierpienia Polaków skazanych na tułaczkę oraz znaczących wydarzeń, które stały się 
dla naszej historii symbolami narodowymi. Recytowane utwory poetyckie, współczesne aranżacje pieśni 
patriotycznych i występy aktorskie przeniosły nas w czasy walki Polaków o wytęsknioną wolność. Uro-
czystość dostarczyła społeczności szkolnej nie tylko wrażeń estetycznych, ale również wzbudziła reflek-
sję nad postawami patriotycznymi. Uczniowie poczuli przywiązanie do historii, dumę 
z przynależności  do narodu polskiego, szacunek do wartości, o które walczyli nasi przodkowie oraz 
przywiązanie do tradycji chrześcijańskich.  

Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy III gimnazjum oraz szkoły podstawowej  pod 
kierunkiem nauczycieli p. A. Kamińskiej i p. Ewy Chudzik. 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozejm_w_Compi%C3%A8gne_(1918)


 

GMINNE OBCHODY ROCZNICY  

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI  

PRZEZ POLSKĘ 

 
  

Gminne uroczystości 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości  odbyły  

się 11 XI w Wandowie. Po Mszy Świętej w intencji Ojczyzny uczestnicy przemaszerowali na Cmentarz  

Parafialny, gdzie złożono kwiaty na grobie Poległych Żołnierzy Września 1939 roku.  

 Następnie w  świetlicy wiejskiej uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Wandowie 

oraz Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Mysłowie zaprezentowali okolicznościowy  

montaż poetycko-muzyczny.  

 
 



 W czwartek 22 listopada odbył się XX Konkurs Recytatorski i  Pieśni Patriotycznej „Dla Niepodle-
głej”. Konkurs jest imprezą cykliczną. W tym roku został przeprowadzony  w listopadzie i miał na celu 
uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz rozbudzenie ekspresji artystycznej wśród 
uczniów. W tym roku po raz pierwszy udział w konkursie wzięli przedstawiciele wszystkich klas - od I szko-
ły  podstawowej do III gimnazjum. Jury przyznawało nagrody w trzech kategoriach: uczniowie klas I-III, 
 IV- VI i VII- III gimnazjum. 

W skład jury konkursu weszły: p. Renata Pacek, p. Alicja Majek, p. Teresa Broś i p. Miłosława  
Porakowska, które bacznie przyglądały się młodym wykonawcom. Poziom był bardzo wysoki, widzowie 
słuchali w skupieniu i oklaskiwali występujących. Organizatorami konkursu były p. Alicja Majek nauczyciel 
języka polskiego i p. Agnieszka Zalewska – pedagog szkolny.  

Wyniki w poszczególnych kategoriach.  

 Uczniowie szkoły podstawowej 

 
Klasy IV-VI 

 
kategoria pieśń  
I  miejsce-klasa IV, V 
II miejsce - klasa VI  
kategoria wiersz   
I miejsce - klasa IV 
II miejsce - klasa V, VI  

 

Uczniowie gimnazjum  

                       i klasy VII -VIII 

kategoria pieśń  

I miejsce- klasa III a  

II miejsce -klasa VII, III b  

III miejsce - klasa VIII 

kategoria wiersz 

I miejsce –klasa III a, III b 

II miejsce-klasa VII, VIII 

Klasy I-III 

 

kategoria pieśń  

I  miejsce-klasa I 

II miejsce - klasa II, III 

kategoria wiersz  

I miejsce - klasa I 

II miejsce - klasa II, III 



ŚWIĘTUJEMY RAZEM ! 

AKCJA  

„REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ” 

W piątek 9 listopada o 11.11 uczniowie szkół w całej Polsce zaśpiewali hymn narodowy.  

W akcji „Rekord dla Niepodległej” wzięli udział również uczniowie z naszej szkoły. Celem „Rekordu dla 

Niepodległej” było wspólne zaśpiewanie 4-zwrotek hymnu narodowego przez uczniów i nauczycieli.  

W Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Mysłowie hymn narodowy zaśpiewało 

wspólnie ok. 140 uczniów. Uczniowie  znali słowa na pamięć, bo wcześniej przygotowaliśmy próby na 

lekcji muzyki   i języku polskim. Ponadto na korytarzu zawisły plakaty z wszystkimi zwrotkami Mazurka  

i na każdej przerwie można było się uczyć tekstu na pamięć.  

Takiej rocznicy,  jak w tym roku, już nigdy nie będziemy obchodzić. To było piękne święto,                     

o którym pamiętali wszyscy Polacy mieszkający w naszej ojczyźnie i poza jej granicami.  

 



MARSZ  

Z OKAZJI SETNEJ ROCZNICY 

 ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

W czwartek 8 listopada 2018 r.  odbył się marsz z okazji setnej rocznicy odzyskania Niepodle-
głości. Głównym celem marszu było upamiętnienie odzyskania niepodległości. W wędrówce uczestniczy-
ło ok. 80 uczniów naszej szkoły, którzy z wielkim entuzjazmem pokonali trasę spod szkoły 
w Mysłowie do Urzędu Gminy w Woli Mysłowskiej. Uczniowie idący na czele nieśli biało-czerwony trans-
parent z napisem: „11 listopada 1918 – Odzyskanie Niepodległości”. 

 Wędrówka została zakończona wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego, złożeniem kwia-
tów i zapaleniem zniczy przed pomnikiem upamiętniającym tych, którzy oddali życie w imię wartości 
najwyższych: Bóg, Honor, Ojczyzna. Historia poległych poruszyła niejedno serce uczestników marszu, 
przypomniała, jaką cenę trzeba zapłacić w obronie ojczyzny, a zarazem pokazała, jak w swoim życiu  
pielęgnować patriotyzm.  

Organizatorami „Marszu Niepodległości” były: p. Anna Kamińska - nauczyciel historii  
i p. Agnieszka Zalewska - pedagog szkolny. Pomocą organizacyjną służyła  p. dyrektor Renata Pacek.  
Relację fotograficzną z marszu będzie można oglądać w galerii szkoły na stronie internetowej 
www.gimnazjummyslow.pl . 

 



KONKURS HISTORYCZNY  

„HISTORIA POLSKI  

W OBRAZACH JANA MATEJKI” 

Konkurs zorganizowała nauczycielka historii p. Anna Kamińska. Wzięli w nim udział chętni ucz-

niowie. Ich zadaniem było rozpoznanie tytułów 26 obrazów słynnego polskiego malarza.  

Pierwsze miejsce – ex aequo- zajęły: Paulina Twardziak z klasy VI, Katarzyna Matyjasek i Natalia 

Kamola z klasy III A gimnazjum i Emilia Kamińska z klasy III B. Dziewczęta bezbłędnie rozpoznały dzieła 

Mistrza Jana.  

 

 

           „Bitwa pod Grunwaldem” 

„Konstytucja 3 Maja 1791 roku” 



PODSUMOWANIE 

 DZIAŁAŃ 

W grudniu 2018 roku zostały zakończone wszystkie działania związane z obchodami                    

100 – lecia Niepodległości. Aby je upamiętnić, wydano specjalny numer Szkolnych Faktów, w któ-

rym zebrano wszystkie przedsięwzięcia, w jakich uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej  

im. ks. J. Twardowskiego w Mysłowie.  

Wolności nie da się odzyskać w jeden dzień. Żeby stworzyć trwały, mądry naród należy 

budować Wspólnotę.  Tak jak nasi przodkowie wybijali się na niepodległość i wykuwali granice, 

tak naszym obowiązkiem jest cierpliwe budowanie i konsekwentne dbanie  

o wielowiekową tradycję, bo każde działanie, każda najdrobniejsza aktywność, nawet jeśli swym 

zasięgiem obejmuje jedną szkołę, drużynę czy osiedle, to element budowania wielkiej Polski. 

Dlatego cały czas, nie tylko 11 listopada, nie tylko w roku 100. rocznicy odzyskania  

niepodległości powinniśmy myśleć o wszystkich tych, którzy swoimi działaniami przyczynili się  do 

tworzenia Niepodległej Polski. Patriotyzm w czasach pokoju nie jest łatwy do wyrażenia. Nie musi-

my walczyć z bronią w ręku. Nie oczekuje się od nas wielkich wyzwań. Często gubimy się w świecie 

wartości. Mamy to szczęście, że przyszło nam żyć w wolnym kraju, prezentować barwy narodowe, 

śpiewać hymn Polski i chodzić do szkoły, w której nikt nie zakazuje mówić po polsku. Powinniśmy 

być dumni z naszej historii i cały czas okazywać nasze przywiązanie do ziemi  

ojczystej, do wolności, tradycji.  

 


