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SÓWKA 

 
gazetka szkolna nr 1/2019    wydanie pierwsze – i po wakacjach… 

 
 

 

 

 

 
Witajcie Kochani Uczniowie !!! 

 
I po wakacjach… Witam wszystkich czytelników 
naszej gazetki. Wiem, że uczniów i nauczycieli w 
naszej szkole przybyło. Mam nadzieję, ze trzeci 
rok spotkań ze mną będzie dla was ciekawy, a 

może nawet zaskakujący? Zapraszam wszystkich 
do współpracy i regularnego czytania gazetki. Jak 

co roku będą również konkursy z nagrodami! 
Życzę wszystkim uczniom samych dobrych ocen, 

a nauczycielom cierpliwości i wytrwałości. 
Kolejne wakacje niebawem!!! 
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Kartki z kalendarza 
Rozpoczynamy nowy rok szkolny 

2019/2020.  
Jakie dni będą ważne w tym roku szkolnym? 

Przeczytajcie! 

 

 

1 września 2019 

80 rocznica wybuchu II wojny 
światowej 

 

2 września 2019  

rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego 2019/2020 

 

14 października 2019 

dodatkowy dzień wolny od zajęć 
edukacyjnych w naszej szkole 

 

23 grudnia 2019 – 1 stycznia 2020 

zimowa przerwa świąteczna 

 

2 i 3 stycznia 2020 
dodatkowy dzień wolny od zajęć 

edukacyjnych w naszej szkole 

 

13 – 24 stycznia 2020 
ferie zimowe 
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9 – 14 kwietnia 2020 
wiosenna przerwa świateczna 

 

30 kwietnia 2020 
dodatkowy dzień wolny od zajęć 

edukacyjnych w naszej szkole 
 

 

12 czerwca 2020 
dodatkowy dzień wolny od zajęć 

edukacyjnych w naszej szkole 

 

26 czerwca 2020 
zakończenie roku szkolnego 

2019/2020 

 

 

Przypominamy pozostałe 
świąteczne dni wolne od zajęć 

edukacyjnych: 
 

1, 2 listopada – Święto Wszystkich Świętych, Zaduszki 

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości 

6 stycznia – Święto Trzech Króli 

1 maja – Święto Pracy 

3 maja – Święto Konstytucji Trzeciego Maja 

11 czerwca – Boże Ciało 



4 | S t r o n a  
 

Jan Brzechwa 
Nowy rok szkolny 

 
Być starszym – to marzenie dzieci, 
A przecież czas tak szybko leci, 
Mija godzina za godziną, 
Nim się spostrzegłeś – rok upłynął! 
I nowa bije już godzina, 
Nowy rok szkolny się zaczyna, 
Już czeka szkoła i koledzy, 
I w książkach – zasób nowej wiedzy. 
Jakżeż lubiłem w młodych latach 
Pod koniec upalnego lata 
Do miłej szkoły biec z tornistrem 
I łowić wszystko wzrokiem bystrym. 
Szkoła! Marzenie najgorętsze! 
Gdzie klasa jest? Na którym piętrze? 
Gdzie moja ławka? W którym rzędzie? 
Kto obok w ławce siedzieć będzie? 
Idę przez gwarne korytarze, 
Widzę coraz to nowe twarze, 
A oto dawny mój kolega, 
Już mnie zobaczył, już podbiega. 
- Gdzie byłeś w lecie? Zbierasz znaczki? 
- Czy masz już swoje miejsce w szatni? 
- Patrz, nauczyciel jakiś nowy! 
Ach, te okrzyki, te rozmowy… 
Ale wybiła już godzina.  
Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna. 
Znów dni popłyną pracowite 
Nad książką szkolną, nad zeszytem…. 
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Zasady na dobry początek, czyli o czym 

każdy uczeń powinien wiedzieć i pamiętać, 

aby wszystkim czas w szkole upływał miło i 

przyjemnie! 
 

Obowiązek troski o 

bezpieczeństwo w szkole 

oznacza, że musisz przestrzegać 

zasad bezpieczeństwa w szkole, 

unikać sytuacji zagrażających 

zdrowiu i życiu, wykorzystywać 

czas wolny i przerwy między 

lekcjami w sposób bezpieczny i 

przemyślany! 

Wszyscy w szkole troszczymy się o 

siebie nawzajem. Szkoła ma być 

miejscem bezpiecznym i przyjaznym 

dla każdej osoby, która się w niej 

znajdzie! 

W trosce o bezpieczeństwo 

wszystkich osób pracujących i 

uczących się w szkole oraz 

ochrony mienia, wprowadzony 

został na terenie naszej placówki 

przy ulicy Bronowickiej i 

Kurantowej monitoring wizyjny. 

Monitoring obejmuje korytarze 

szkolne oraz tereny wokół 

budynków. Dostęp do nagrań 

mają tylko upoważnione osoby, 

wyznaczone przez Dyrektora 

Szkoły. 

Uczniowie mają obowiązek 

informowania o niebezpiecznych 

sytuacjach. Oznacza to, że musisz 

zgłaszać wychowawcy, nauczycielowi, 

pani pedagog trudne i niebezpieczne 

sytuacje, np. wymuszenia, propozycje 

narkotyków, alkoholu, czy zagrożeń 

pojawiających się w szkole czy w 

drodze do szkoły! 
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  Wskazówki dla uczniów:  

 W drodze do szkoły korzystaj z chodnika i z oznakowanych 

przejść dla pieszych! 

 Nie skracaj drogi do szkoły  i nie przebiegaj przez jezdnię! 

 Rozejrzyj się przechodząc przez przejście dla pieszych – 

obserwuj drogę, nie telefon! 

 Sygnalizator nie jest ozdobą – przestrzegaj barw, które są 

wyświetlane! 

 Odblaski to nie obciach – noś je w widocznym miejscu przez cały 

rok! 

Wskazówki dla Rodziców: 

 Dowożąc dziecko do szkoły zadbaj o bezpieczeństwo – korzystaj 

z fotelika, dopilnuj, aby wszyscy zapięli pasy, dostosuj prędkość 

do znaków i warunków na drodze! 

 Do szkoły nie da się wjechać – nie zatrzymuj pojazdu przed lub 

na przejściu dla pieszych i skrzyżowaniu, parkując nie blokuj 

chodnika i nie ograniczaj widoczności innym użytkownikom drogi! 

Rozwiąż krzyżówkę – na każdego, kto dostarczy rozwiązanie 

– czeka niespodzianka!!! 
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W miesiącu wrześniu przypominamy o dwóch 

ważnych wydarzeniach historycznych. W tym roku 

obchodzimy 450 - lecie unii lubelskiej oraz 80 

rocznicę wybuchu II wojny światowej. 

Krótka ściągawka dla Was! 
 

UNIA LUBELSKA 
 

Kto?: Korona Królestwa Polskiego 
i Wielkie Księstwo Litewskie 

 
Kiedy?: porozumienie przyjęto 28 
czerwca 1569 roku, a podpisano 1 
lipca 1569 roku na sejmie walnym 

w Lublinie, ostatecznie 
ratyfikowane 4 lipca 1569 roku 

przez króla Zygmunta II Augusta 
 

Co?: unia lubelska, unia realna 

 
Godło Rzeczypospolitej od 1569 roku 

Unia lubelska, czyli początek Rzeczypospolitej Obojga Narodów 

 Oba państwa miały mieć jednego władcę wybieranego wspólnie przez oba 
narody w wolnej elekcji i koronowanego na króla Polski i wielkiego księcia 
Litwy w Krakowie. 

 Powołano wspólny Sejm walny, obradujący w Warszawie, którego izba poselska 
składała się z 77 posłów koronnych i 50 litewskich, a w skład Senatu weszło 
113 senatorów koronnych i 27 litewskich. 

 Oba człony Rzeczypospolitej zobowiązały się prowadzić wspólną politykę 
obronną i zagraniczną. 

 Zachowano odrębne urzędy centralne, tytuły i dostojeństwa z zakresem 
kompetencji identycznym w obu krajach. 

 Wprowadzono jednakową monetę, bitą osobno w każdym państwie. 

 Zachowano odrębne wojsko polskie i litewskie. 

 Zachowano odrębne języki urzędowe (na Litwie język ruski). 

 Zachowano w mocy wszystkie dotychczasowe prawa i przywileje obowiązujące 
w obu państwach, jak również odrębne sądownictwo i prawo sądowe. 

 Zniesiono zakaz nabywania przez Polaków dóbr na Litwie. 

http://www.czachowski.radom.pl/index.php/gazetka-szkolna-czachpress/137-czachpress-styczen-2019/1900-unia-lubelska-czyli-poczatek-rzeczypospolitej-obojga-narodow
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolna_elekcja
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Litwy
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Litwy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Senat_(I_Rzeczpospolita)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Herb_Rzeczypospolitej_Obojga_Narodow.svg
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„Unia lubelska”, obraz Jana Matejki, eksponowany w Muzeum 
Lubelskim na zamku, własność Muzeum Narodowego w 

Warszawie. 

 

 

Kochani Uczniowie!!! Zadanie konkursowe dla Was!!! 

Zastanówcie się, gdzie w naszej szkole znajduje się 

obraz Jana Matejki pt. „Unia lubelska”. Swoje 

odpowiedzi zapisane na kartkach i podpisane imieniem i 

nazwiskiem oddajcie do wychowawców, a oni przekażą 

je do redakcji „Sówki”. 
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II wojna światowa 

1 września 1939 - 8 maja 1945 

 

Kiedy wybuchła II wojna światowa? 

Najważniejsze wydarzenie miało miejsce 1 września 1939 roku – wtedy III 

Rzesza zaatakowała Polskę. Dokładnie o 4.45 rano niemiecki okręt wojenny zaczął 

strzelać do polskiej jednostki wojskowej na Westerplatte w Gdańsku. W 

kolejnych godzinach Polska została zaatakowana z trzech stron, czyli z 

północy, zachodu i południa. 17 września Polskę od wschodu zaatakwał ZSRR. 

Adolf Hitler i Józef Stalin umówili się jeszcze pod koniec sierpnia 1939 roku, 

że napadną na Polskę i inne kraje Europy. To oni są winni wybuchu wojny.  

 



13 | S t r o n a  
 

Co to znaczy wojna światowa? 

Wojna światowa oznacza, że walczono w różnych częściach świata, nie tylko w 

Europie, ale także w Afryce, Azji, okręty zaś walczyły na Oceanie Altlantyckim i 

Oceanie Spokojnym.  

Wojna światowa oznacza też, że przez prawie sześć lat na całym świecie była ona 

najważniejszym wydarzeniem. Trudno było zachować obojętność wobec wojny 

nawet w państwie neutralnym. 

 

Czy wojnę było słychać? 

Kiedy wybuchła wojna, zdecydowanie więcej osób najpierw ją usłyszało, a dopiero 

potem zobaczyło. Ci, którzy mieszkali z dala od granic kraju, o wojnie dowiedzieli 

się z radia. 80 lat temu, w czasach gdy nie było telewizji ani internetu, radio 

najszybciej przekazywało informacje.  

Czy wojnę było widać? 

W schronach i piwnicach wojnę było głównie słychać. Kiedy ucichło 

bombardowanie, ludzie wychodzili na ulicę. Mogli wtedy zobaczyć, że zawaliły się 

domy, a kamienie i gruz leżą na chodniku. Niektóre dachy jeszcze się paliły. Nie 

wszystko było widać, dym i kurz gryzły w gardło i szczypały w oczy. Na ścianach 

widniały dziury po kulach. W niektórych miastach kamienice do dziś noszą ślady 

po strzałach.  
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Kilka tygodni później na ulice wyszli niemieccy żołnierze w ciemnych mundurach, 

Ponad nimi powiewały niemieckie flagi. Polskie nazwy ulic zastąpiono niemieckimi. 

W niektórych parkach i ogrodach, a także w kawiarniach pojawiły się napisy z 

informacją, że mogą tam przebywać tylko Niemcy. Nawet w tramwajach był 

specjalny wagon tylko dla nich.  

Czy rząd może działać pod ziemią? 

Państwo to prezydent, posłowie, premier, ministrowie, sędziowie i obywatele. 

Kiedy zaczęła się okupacja, to ani nowe władze niemieckie, ani radzieckie nie 

pozwoliły na działanie rządu czy sejmu – czyli na istnienie państwa polskiego. 

Okupanci chcieli, aby Polska zniknęła, aby nie było po niej śladu.  

Jednak państwo istniało nadal w okupowanej Polsce, gdzie działało w podziemiu, 

czyli w ukryciu. W podziemnym państwie polskim był parlament, sądy, 

ministerstwa i wojsko – Armia Krajowa. Łączność z przebywającymi w Londynie 

prezydentem i premierem zapewniali Delegat Rządu na Kraj (zastępca premiera) 

i kurier, który przenosił tajne dokumenty.  

Państwo podziemne było wyjątkowe, nie istniało w żadnym innym okupowanym 

kraju. Działało tylko w Polsce.  

 

Czy podczas wojny dzieci chodziły do szkoły? 

Nasi rodzice i dziadkowie – czyli rodzina – jako pierwsi mówią nam, co to znaczy 

być Polakiem oraz kim jest patriota. Potem w szkole uczymy się historii, 

poznajemy osoby ważne dla naszego kraju, czytamy wiersze i opowiadania 
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historyczne. Nic dziwnego, że podczas okupacji władze niemieckie nie chciały, 

by dzieci uczyły się o Polsce i o tym, co to znaczy być Polakiem.  

W szkole podstawowej nie wolno było poznawać historii i geografii ani czytać 

literatury. Władze niemieckie robiły wszystko, by nie można się było uczyć -  

zamknęły nawet licea i uniwersytety. Podczas okupacji zamknięto także muzea, 

a dzieła sztuki wywożono do III Rzeszy.  

Polacy nie pogodzili się z tym i zorganizowali tajne nauczanie. W konspiracji, czyli 

w ukryciu przed okupantem, działały szkoły i uniwersytety. Uczniowie wiedzieli, 

że po wojnie ich wiedza będzie potrzebna podczas odbudowy Polski.  

Uczniowie i nauczyciele spotykali się w prywatnych mieszkaniach, gdzie poznawali 

historię Polski i czytali zakazane książki. Tak jak wszystko, co było 

niedozwolone przez Niemców, tajne nauczanie wiązało się z niezwykłym 

niebezpieczeństwem. Uczniowie wiele ryzykowali, aby się uczyć.  

 

OKUPACJA ma miejsce wtedy, gdy wojsko jakiegoś kraju zajmuje inne państwo. 

Podczas II wojny światowej okupowana przez III Rzeszę była między innymi 

Polska, Francja, Holandia i Belgia.  

 

Czy podczas okupacji można było podróżować? 

Podczas wojny okupanci podzielili Polskę na trzy części. 

Część ziem z Gdańskiem, Poznaniem, Łodzią i Katowicami przyłączono do III 

Rzeszy.  

Druga część to Generalne Gubernatorstwo – „państwo” podległe III Rzeszy, ze 

stolicą w Krakowie. Należały do niego między innymi Warszawa, Radom i Lublin.  

Po wschodniej stronie Bugu teren dawnej Polski zabrali Rosjanie.  
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Pomiędzy częściami okupowanej Polski wydzielono granice. Każdy, kto chciał je 

przekroczyć, był kontrolowany. Okupanci wydawali Polakom nowe niemieckie i 

radzieckie dokumenty. Nie było łatwo podróżować. Wieczorem nikt nie mógł 

wychodzić z domu – do rana trwała godzina policyjna. Jeśli ktoś wyszedł, mógł 

być od razu aresztowany.  

Jaka jest wojna? 

Każda wojna jest straszna, a II wojna światowa była wyjątkowo okrutna. Adolf 

Hitler i Józef Stalin uznali, że na ziemiach polskich należy rządzić, stosując 

terror. Oznacza to, że chcieli, aby każdy bał się i był posłuszny ich rozkazom. 

Wprowadzono bardzo surowe zarządzenia, z za ich łamanie – okrutne kary. Jeśli 

ktoś nie był posłuszny, karano także jego rodzinę i sąsiadów. Wszyscy mieli się 

bać! 

Terror jeszcze bardziej dało się odczuć, gdy zaczęto urządzać tak zwane 

łapanki. Polegały one na aresztowaniu przypadkowych ludzi na ulicy. Ludzie ci byli 

wywożeni do więzień i najczęściej już nigdy nie wracali do domu. W każdym 

mieście było takie więzienie. Największe i najstraszniejsze z nich nazywano 

obozami koncentracyjnymi.  

Największy z obozów, ale nie jedyny, to Auschwitz-Birkenau niedaleko Krakowa. 

Zamykano tam początkowo tylko Polaków, a potem także Żydów z całej Europy. 

Więźniom kazano pracować w bardzo trudnych warunkach, dawano niewiele 

jedzenia, chorych nie leczono. Zginęło tam ponad milion osób.  

Władze zarówno III Rzeszy, jak i ZSRR zarządziły wywózkę Polaków w głąb 

swoich krajów. Tam Polacy mieli pracować niemal jak niewolnicy.  
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Czy coś się zmieniło po wojnie? 

Wojna zakończyła się 8 maja 1945 roku, po prawie sześciu latach walk. W tym 

czasie wszystko się zmieniło. Wiele osób musiało po wojnie przeprowadzić się do 

nowego domu, jeśli stary był zburzony, czasem nawet do innego miasta.  

Po wojnie politycy wyznaczyli nowe granice państw, dlatego Polacy spod Wilna i 

Lwowa musieli się przenieść na nowe ziemie polskie, np. na Mazury, w okolice 

Wrocławia i Zielonej Góry albo do Szczecina.  

Po II wojnie światowej Europa była podzielona na dwie części. Na zachodzie, we 

Francji, Anglii, Holandii czy Belgii panowały rządy demokratyczne. Mieszkańcy 

tych państw cieszyli się wolnością.  

Kraje takie jak Polska, Litwa, Czechosłowacja, Węgry czy Rumunia były 

uzależnione od ZSRR. Obywatele nie byli tam wolni, nie mogli samodzielnie 

decydować o swoich losach.  

Fałszowano wybory, nie dopuszczano do głosu ludzi chcących prawdy i zmiany w 

kraju.  

Ten podział wprowadzono wraz z końcem wojny i trwał on ponad 40 lat! 

Dopiero w 1989 roku Polska i inne kraje stały się w pełni wolne i niezależne, a 

„żelazna kurtyna” zniknęła.  

Opracowanie na podstawie  książki „II wojna światowa. Historia wydarzeń.” 

Autor: Artur Jabłoński 
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1.IX.39 

 
Kochana 

musimy odłożyć naszą miłość 

która wybuchła z taką samą siłą  

jak ta wojna dziś  

może nawet większą  

nie płacz głupia 

zaczekaj 

wrócę przecież niebawem 

schowam do szafy mundur 

nie spostrzeżesz się nawet 

jak nie będzie mnie  

tych kilka chwil 

czas nam to wynagrodzi 

przecież jesteśmy młodzi  

a on wie  

że miłość cierpliwa  

znów będziemy nad Wisłą się śmiać. 

Ale gdybym jednak nie wracał 

do następnej wiosny i lata  

to zaklinam cię  

już nie czekaj 

żyj.  
 

                                                                                          

Bartosz Jasiński  
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Oto moje propozycje dla Was – moi 
uczniowie, na nowy rok szkolny 

2019/2020 
 

1. Przygotujcie krótką prezentacje swojej klasy: klasa, jej oznaczenie, 

uczniowie ją tworzący, wychowawca, gdzie się uczycie (w którym 

budynku), co lubicie najbardziej, wasze marzenia na nowy rok 

pracy. Zróbcie wspólne zdjęcie lub narysujcie waszą klasę. Prace 

oddajcie paniom opiekującym się gazetką. Zostaną one 

umieszczone w kolejnych numerach. 

2.  Jeśli bierzecie udział w wycieczkach, zawodach, konkursach czy 

wyjściach poza szkołę, napiszcie kilka zdań o tym. Dołączcie 

zdjęcie lub rysunek. Wasze relacje będziemy umieszczać w 

kolejnych numerach gazetki. 

3. Czytajcie regularnie gazetkę – bierzcie udział w ogłaszanych 

konkursach. Postaramy się aktywnych uczniów nagradzać. 

Zachęcamy do czynnego udziału w tworzeniu gazetki. Czekamy 

na wasze propozycje. 

 

  



20 | S t r o n a  
 

 

 

 

Zadania konkursowe oddajcie 
wychowawcy klasy. On mi je 

dostarczy. Pamiętajcie, aby prace 
były podpisane oraz podajcie klasę, 

do której chodzicie. 

 
„Sówkę” można również znaleźć  

na stronie internetowej naszej 
szkoły. 

 
www.bronowicka.sps26.lublin.eu/gazetka-

szkolna 
 

 
Inspiracje do tego numeru czerpałyśmy  

z Internetu oraz z pozycji: „Świerszczyk” 

 
Redakcja: Ewa Iwanicka, Katarzyna 

Zarajczyk, Renata Spodarek - Borkowska 
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