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A jak ciebie kto zapyta:
Kto ty taki, skąd ty rodem?
Mów, żeś z tego łanu żyta,
Żeś z tych łąk, co pachną miodem.
Mów, że jesteś z takiej chaty,
Co Piastowską chatą była,
Żeś z tej ziemi, której kwiaty
Gorzka rosa wykarmiła.

Drodzy Czytelnicy!
11 listopada przypadnie 100 rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości. To piękne i ważne święto każdego Polaka. Z tej
niecodziennej okazji oddajemy w Wasze ręce kolejny numer gazetki
„To i Owo”. Gazetki, która jest wyrazem naszej pamięci o przodkach
i wdzięczności za to, że dzięki nim możemy dorastać w wolnym kraju.
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Rys historyczny
W wyniku zaborów państwo polskie zostało wymazane z mapy Europy. Pomimo licznych powstań, nie udało się
doprowadzić do odzyskania niepodległości. Dopiero światowy konflikt, w którym wzięły udział wszystkie mocarstwa
zaborcze, stał się szansą dla Polaków. Jednak odzyskanie niepodległości było stopniowym procesem, drogą pełną ofiar
i niewiadomych. Mimo to Polacy nie tracili nadziei i zawziętości. I stało się – 11 listopada 1918 roku zawarto rozejm w
Compiègne, który przypieczętował ostateczną klęskę Niemiec, państwa zaborcze znacznie osłabły. Naród polski uświadomił
sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj.
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Bohaterowie narodowi
Generał Józef Haller - Był generałem broni Wojska Polskiego oraz kawalerem
Orderów: Orła Białego i Virtuti Militari. W okresie I wojny światowej
walczył w II Brygadzie Legionów Polskich, a po ewakuacji do Francji
został dowódcą Polskiej Armii zwanej "Błękitną Armią" Hallera. W 1920
r. Haller na czele "Błękitnej Armii" dokonał symbolicznych zaślubin
Polski z Bałtykiem, a wkrótce po tym walczył z nacjonalistami
ukraińskimi we Wschodniej Galicji.

Roman Dmowski - wybitny polski polityk i przywódca ruchu narodowego.
Przed I wojną światową opowiadał się za ściślejszą współpracą z Rosją. Za
głównego wroga Polski uważał Niemcy. Organizował oddziały wojskowe
walczące na froncie wschodnim przeciwko armii niemieckiej. W
trakcie konferencji paryskiej przewodniczył polskiej delegacji i
skutecznie zabiegał o jak najbardziej korzystny przebieg granic
niepodległej Polski. Jego podpis znalazł się pod traktatem wersalskim
z 1919 r.

Ignacy Jan Paderewski - wybitny polski pianista i działacz
niepodległościowy. Koncertował na całym świecie. Swoje
znajomości wykorzystał dla sprawy odzyskania niepodległości
przez Polskę. Przekonał prezydenta Stanów Zjednoczonych do
zapewnienia Polsce swobodnego dostępu do Morza Bałtyckiego.
Był negocjatorem podczas obrad konferencji paryskiej. W wolnej
Polsce piastował urząd premiera. Przyczynił się do wybuchu
powstania wielkopolskiego, jednego z niewielu powstań, które
zakończyło się sukcesem i włączeniem Wielkopolski w granice
odrodzonego państwa polskiego.

Józef

Piłsudski - uznawany za głównego twórcę niepodległej Polski. Był
zaciekłym wrogiem caratu, ale kiedy przyszedł odpowiedni czas,
wystąpił przeciwko Niemcom, których wcześniej traktował jako
sojuszników. W niepodległej Polsce piastował urząd Naczelnika
Państwa, premiera i pierwszego Marszałka Polski. Przyczynił się do
zatrzymania bolszewickiej nawały w sierpniu 1920 r. podczas bitwy
warszawskiej.

Czy wiesz, że…
Jak? Kiedy? Gdzie? Co to znaczy?

„Cud nad Wisłą”

W roku 1920 fala wojsk bolszewickich zalała cały kraj. Polacy oczekiwali jakiegoś
cudu, pomocy siły wyższych, aby pokonać Sowietów. Po raz pierwszy tego wyrażenia
użył prof. Stanisław Stroński w jednym ze swych artykułów. Polacy pokonali armię
bolszewicką 15 sierpnia, w święto Matki Boskiej Zielnej w bitwie pod Radzyminem. To
zwycięstwo szybko nazwano cudem nad Wisłą, ponieważ wielu Polaków zaczęło
naprawdę wierzyć w to, że zatrzymaliśmy pochód komunizmu na zachód dzięki
boskiej pomocy.

Konkurs
(kl.3-5, trzy pierwsze osoby z prawidłowym hasłem wygrywają)

Ogłoszenia
- W piątek 09.11.2018r. na małej sali gimnastycznej odbędzie się uroczysty apel z okazji
100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorami apelu są klasy 5a i 5b.
- 09.11.2018r. klasy I i II jadą do Bytowa na spektakl pod tytułem ,,Brzechwolandia’’
- 23.11.2018r. klasy VI, VII i VIII udadzą się na wycieczkę do Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku.
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