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100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Chciałbym, abyśmy upamiętniając historyczne rocznice, nie tyle cofali się o
sto lat, co w równym, a może nawet większym stopniu wybiegali myślą
naprzód – ku wyzwaniom, które nas czekają, przed którymi stajemy i z
którymi możemy się skutecznie mierzyć, budując dziś silną, wolną Polskę”
Prezydent RP Andrzej Duda

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z
najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów dzięki
wysiłkowi wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał
niepodległość.
Fakty historyczne dotyczące uzyskania niepodległości:
-Polska utraciła niepodległość w wyniku działań zaborców w latach 1772,
1793 i 1795.
-Pod zaborami nasz kraj był aż 123 lata.
-Droga do niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej była długa i trudna, a
toczyła się w wojnach napoleońskich, w licznych zrywach
niepodległościowych, w powstaniu listopadowym i styczniowym, oraz na
polach bitewnych I wojny światowej.
-Odzyskanie niepodległości przypada na rok 1918.
-Po odzyskaniu niepodległości naczelnym wodzem Polski został Józef
Piłsudski.

-Data obchodzenia dnia niepodległości jest umowna. Dzień 11 listopada
ustanowiony został uroczystym Świętem Niepodległości na mocy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości. Święto to zostało zniesione
po II wojnie światowej – w 1945 r., a następnie przywrócone ustawą z dnia 15
lutego 1989 r.
Z okazji 100–lecia uzyskania niepodległości Kancelaria Prezydenta
RP udostępniła OKOLICZNOŚCIOWY ZNAK GRAFICZNY
PREZYDENTA RP
„STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918–2018”

„Jestem głęboko przekonany, że stulecie odzyskania niepodległości to
sprawa bliska sercom wszystkich Polaków. Ogromnie zależy mi na tym, aby
jubileusz stał się świętem całej polskiej wspólnoty i by każdy z nas,
obywateli Rzeczypospolitej, czuł się zaproszony nie tylko do udziału w
uroczystościach i innych wydarzeniach rocznicowych, ale przede wszystkim
do ich współtworzenia.”
Prezydent RP Andrzej Duda
Cytaty pochodzą ze stronyprezydent.pl

W ŚWIECIE NARNII
Dostałem tablet! Chciałem na nim pograć.
Naładowałem go i odpaliłem, ale nie włączył się ekran tylko jakiś śnieg.
Chciałem nacisnąć ekran, ale moja ręka go nie dotknęła, tylko w niego jakby
weszła. Wszedłem tam cały i znalazłem się na jakimś dziwnym pustkowiu!!!
 Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!
Chciałem pograć na tablecie, a tu jakaś Syberia mi wyskakuje!
Dobra! Ogarnąłem się i ruszyłem szukać cywilizacji.
Po dziesięciu minutach drogi usłyszałem jakiś wrzask:
 Za siedmioma domami i siedmioma zegarami!
Poszedłem tam i zobaczyłem rozgrywający się teatr. Jakaś owca krzyknęła:
 Aaa! Człowiek!
Wszyscy uciekli oprócz jakiegoś smokopodobnego kogoś. Byłem pewien, że
jestem na innej planecie. Mały smok podszedł do mnie, byłem gotowy do
ucieczki:
 Kim jesteś przybyszu? - spytał mnie – No mów! - Hej Tumnus,
chodź tu tylko.
Przyszedł jakiś faun.
 Jestem! - zawołał.
Przyglądali mi się. Zaproponowali mi zwiedzanie Narnii. Nie byłem
pewien, ale dali mi trochę ptasiego mleczka na drogę, więc musiałem im
zaufać, no nie? Ptasie mleczko nie może oznaczać niebezpieczeństwa.

Poszliśmy zatem i było super: zobaczyliśmy Kamienny Stół, Zamek KerParavel i... musiałem wracać.
Rozpoznałem w powietrzu małe okno i wskoczyłem w nie. Było ciepło i
miło. Byłem w domu, siedziałem na kanapie, na kolanach miałem tablet. Czy
to wydarzyło się naprawdę? W ręce miałem pudełko po ptasim mleczku.

Przemysław Chrószcz kl. 5c

WYWIAD Z PANIĄ
AGNIESZKĄ BUJOCZEK
Co Pani najbardziej lubi w swojej pracy?

W ogóle lubię swoją pracę, to że dzieci stają się mądrzejsze i są coraz bardziej
rozwinięte społecznie.

O której najczęściej chodzi Pani do pracy?

O 7.30 praktycznie codziennie jestem w pracy.

Czy jak była Pani mała lubiła zajęcia z informatyki?

Tak, tak. Bardzo mnie to interesowało

Dlaczego wybrała Pani informatykę?

Od dzieciństwa interesował mnie komputer.

Skąd Pani wie tyle o informatyce?

Ponieważ długo się uczyłam tego przedmiotu i nadal się uczę.

Dlaczego wybrała Pani pracę w tej szkole?

Bo była blisko i mogę przyjść pieszo.

Jak długo pracuje Pani w szkole?

15 lat

Jakie zwierzaki Pani lubi?

Wszystkie, a szczególnie psy i koty.
.

Dziękuję za wywiad.

Oliwia Szymiczek kl. 5c.

CIEKAWOSTKI BORYSA
Po krótkiej przerwie wracam do was z kolejnymi ciekawostkami.
Czy wiecie, że istnieje:
MUCHA BILLA GATESA
W wysokich i wilgotnych lasach Kostaryki występuje mucha nazwana po
jednym z najbogatszych ludzi na świecie Billu Gatesie , który stworzył
system operacyjny Windows. Nazwa łacińska tej muchy Eristalis gatesi ,
nazwa polska to mucha bzygowata Billa Gatesa .

PARK NARODOWY GRENLANDII
Park narodowy Grenlandii jest największym parkiem narodowym na świecie
, jest ponad trzykrotnie większy od Polski. Mieszka w nim 30 osób będących
naukowcami , występuje tam od
5 tyś do 15 tyś wołów piżmowych .

PRZEPIS KULINARNY
„PALUCHY WIEDŹMY”
Składniki:
225g masła,
¾ szklanki cukru pudru,
1 jajko,
1 łyżeczka ekstraktu z wanilii,
1 łyżeczka ekstraktu z migdałów,
2 szklanki mąki pszennej,
1 łyżeczka proszku do pieczenia,
½ łyżeczki soli
Wszystkie składniki połączyć i ugniatać na gładką masę.
Piec przez 10 minut w temperaturze 200 stopniach.

