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Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
 

            

Święto Niepodległości w naszej szkole 
 

 

13.11.2018 r. w naszej szkole obchodziliśmy Święto Niepodległości. 

Zorganizowali je nauczyciele zespołu humanistycznego naszej szkoły. 

Panie Anna Pecyna i Barbara Zaremba przygotowały scenariusz 

uroczystości i odpowiadały za jej przebieg, a panie Agnieszka Holc-

Jagodzińska i Lena Smolińska zajęły się oprawą muzyczną 

i choreografią. Nauczyciele historii – pana Ewa Borkowska i Grzegorz 

Fijałek przeprowadzili konkursy i grę związaną z tematyką 

odzyskania niepodległości.  

Akademię otworzyła pani Anna Pecyna, przypominając, że 100-lecie 

odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli jest 

wielkim świętem narodowym, a wielcy Polacy, którzy zostali 

zmuszeni do opuszczenia Polski w czasach zaborów i tęsknili za nią, 

stworzyli wiele wybitnych utworów literackich i muzycznych.   
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Uczniowie czytali fragmenty przemówień Józefa Piłsudskiego, 

recytowali wiersze patriotyczne, które przeplatane były pieśniami 

związanymi z odzyskaniem niepodległości.  

Akademię rozpoczął i zakończył polonez w wykonaniu uczniów klas 

gimnazjalnych.   

Na koniec akademii został odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego 

i zostały wręczone nagrody za konkurs historyczny. 

Następnego dnia przypomniano po raz kolejny o stuleciu 

niepodległości w audycji emitowanej przez radiowęzeł, 

przygotowanej przez uczniów pod kierunkiem pani Anety Hac.     

 
Janek Wroński, klasa 5b 
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 27 października 2018 r. w ramach projektu 

„Śladami Niepodległości”,  klasy 5a i 5b 

wybrały się z nauczycielami i rodzicami na rajd 

związany tematycznie ze stuleciem odzyskania 

niepodległości przez Polskę. Dzieci 

w dwuosobowych zespołach przygotowały 

i przedstawiły informacje związane 

z miejscami historycznymi i postaciami, które 

zasłużyły się dla odzyskania niepodległości 

przez Polskę.  

Pierwszym punktem naszego programu była katedra św. Jana. Nasi 

koledzy oprowadzili nas po jej zabytkach, zwracając przede 

wszystkim uwagę na płaskorzeźby przedstawiające Józefa 

Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego, 

Wojciecha Korfantego i Władysława Grabskiego. 

Następnie udaliśmy się na Krakowskie Przedmieście 62 pod Hotel 

Bristol, którego jednym z właścicieli był Ignacy Paderewski. 

W saloniku Paderewskiego spotykali się czołowi politycy tamtych 

czasów.  

Spod hotelu przeszliśmy na plac Józefa Piłsudskiego, gdzie 

przyglądaliśmy się pomnikowi groźnie zerkającego spod wąsa Józefa 

Piłsudskiego. Przeczytaliśmy napisy na pomniku, wysłuchaliśmy 

informacji związanych z pomnikiem, a następnie skierowaliśmy się 

w stronę budynku Garnizonu Warszawskiego, na którego ścianie wisi 

tablica poświęcona bohaterskim Orlętom Lwowskim oraz tablica 

krzyża Virtuti Militari. Następnie udaliśmy się pod Grób Nieznanego 

Żołnierza, gdzie wysłuchaliśmy jego historii i wspólnie obejrzeliśmy 

zmianę warty honorowej. 

Potem skierowaliśmy się w stronę placu Małachowskiego, gdzie 

dawniej stał Pałac Kronenberga – w 1917 roku siedziba Tymczasowej 

Rady Stanu, w której skład wszedł Józef Piłsudski. Obejrzeliśmy 

również budynek Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, gdzie 

obecnie znajduje się galeria sztuki Zachęta. Wysłuchaliśmy informacji 

o znajdującym przed budynkiem Zachęty pomniku Polskiej 

Organizacji Wojskowej.  
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Ulicą Traugutta doszliśmy do Krakowskiego Przedmieścia 26/28, do 

Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie koleżanki opowiedziały nam 

krótko historię Uniwersytetu, po czym udaliśmy się do Audytorium 

Maximum, gdzie odpoczęliśmy i posililiśmy się. Potem ruszyliśmy 

w kierunku Wydziału Prawa i Administracji, na ścianie którego wisi 

tablica informująca o Legii Studenckiej, która uczestniczyła 

w walkach o niepodległość Polski i obronie Warszawy w 1920 r. 

Obejrzeliśmy też na tyłach Rektoratu Uniwersytetu armatę. Koledzy 

opowiedzieli nam, jaką funkcję pełniła ona i dlaczego tam się 

znajduje. 

Kolejnym punktem, do którego się udaliśmy, był plac Trzech Krzyży. 

Od roku 1826 stoi tam kościół św. Aleksandra. To właśnie przed tym 

kościołem odbyła się manifestacja na cześć Józefa Piłsudskiego, po 

jego powrocie z Kijowa. Obejrzeliśmy też stojący tam pomnik 

przywódcy ruchu ludowego – Wincentego Witosa. 

Z placu Trzech Krzyży przeszliśmy do Parku Ujazdowskiego, 

w którym opowiadałam o Ignacym Paderewskim i jego zasługach. 

To m.in. dzięki Paderewskiemu, kompozytorowi, pianiście, 

działaczowi niepodległościowemu i politykowi, Polska odzyskała 

niepodległość. 

Potem poszliśmy na plac Na Rozdrożu pod pomnik Romana 

Dmowskiego, który był politykiem, ministrem spraw zagranicznych, 

posłem, działaczem niepodległościowym oraz delegatem Polski na 

konferencję paryską w 1919 roku, na której ustalono granice Polski po 

odzyskaniu niepodległości.  

Z kolei udaliśmy się w Aleje Ujazdowskie pod Urząd Rady 

Ministrów, siedzibę Rządu Rzeczypospolitej Polski.  

Już nieco zmęczeni dotarliśmy pod pomnik Marszałka Józefa 

Piłsudskiego przy Belwederze. Na pomniku tym Marszałek, oparty na 

szabli, wygląda na zatroskanego losem Polski. Pomnik został 

wzniesiony, jako wyraz wdzięczności za obronę Warszawy w 1920 

roku. Ostatnim punktem naszego rajdu był Pałac Belwederski - 

miejsce pracy i śmierci Józefa Piłsudskiego. 

Wycieczka trwała kilka godzin i chociaż byliśmy zmęczeni, 

a pogoda niezbyt nam sprzyjała, to wszyscy zadowoleni wróciliśmy 

do domów. Ten rajd był wspaniałą lekcją historii, a na dodatek 

spędziliśmy czas wspólnie z naszymi rodzicami.   
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