
 

SZKOŁA PODSTAWOWA  
PRZY KLINICZNYM SZPITALU DZIECIĘCYM  

W DZIEKANOWIE LEŚNYM 

WWW.ZSPKSD.EDU.PL 

 

NUMER 1 WRZESIEŃ-LISTOPAD 2018 

 

 

 

 

 

W tym numerze między innymi: 

 

List do Niepodległej str.2 

Droga Polski do Niepodległości - kalendarium str.3 

Polskie legendy: O powstaniu państwa polskiego 

str.5 

Kartka dla powstańca str. 8 

Rajd historyczny "Blisko, coraz bliżej..." str.10 

Wizyta wolontariuszy str.12 

Pieśni wojskowe str. 14 

Zwierzyniec Marszałka Piłsudskiego str. 16 

Kółko fotograficzne Pstryk str.18 

Kącik Krzyżówkowy str. 20 

 

 

 

 

Plakat wykonała Paulina z oddziału rehabilitacji 

 

Gazetka po redakcją Małgorzaty Zielińskiej i Anny Koteckiej 

  

http://www.zspksd.edu.pl/


2 | S t r o n a   

Opatrunek WRZESIEŃ-LISTOPAD 2018 

SZKOŁA PODSTAWOWA przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym 

www.zspksd.edu.pl 

 
 

List do Niepodległej 

Moja Polsko 

To, że jesteśmy dzisiaj wolni zawdzięczamy ludziom, którzy 

wywalczyli niepodległość, bo dla nich Twoja wolność była 

ważniejsza  od życia. Dziś, obchodząc setną rocznicę  wyrwania 

Ciebie z rąk zaborców, czujemy się szczęśliwi, że jesteśmy suwerenni, 

niezależni od mocarstw, a Ty ,że jesteś co dzień piękniejsza, że się 

rozwijasz i, że to Ty jesteś naszą Ojczyzną. 

My, młodzi ludzie jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami, pragniemy 

abyś Ty również była z nas dumna. 

Paulina 

P.S. W imieniu całej polskiej młodzieży życzę Ci Kochana Polsko na 

Twoje urodziny samych szczęśliwych lat. 

Rozbiory Polski – okres w dziejach Polski i Litwy w latach 1772–1795, kiedy to terytorium 

Rzeczpospolitej Obojga Narodów za sprawą sąsiednich mocarstw - Rosji,  Prus i Austrii 

zostało rozdzielone na trzy zabory, a po dokonaniu  III rozbioru państwo przestało 

formalnie istnieć. Czas zaborów to pasmo udręki i prześladowań Polaków. Państwa 

zaborcze dążyły do trwałego podporządkowania nowych ziem, podjęły  więc  działania 

zmierzające do wynarodowienia żyjących tam Polaków. Nasz naród nigdy nie pozostał 

bierny wobec władz zaborczych, ale wciąż  walczył o polskość. W dziejach Polski dzień 11 

listopada 1918 roku był przełomowym momentem. Po 123 latach niewoli narodowej 

i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. 

Nadeszła upragniona wolność. 

Niepodległość – niezależność państwa od formalnego i nieformalnego wpływu innych 

jednostek politycznych. 11 listopada (Święto Niepodległości) – rocznica odzyskania przez 

Polskę niepodległości w 1918 roku. 

http://www.zspksd.edu.pl/
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DROGA POLSKI DO NIEPODLEGŁOŚCI - KALENDARIUM 

1772 -I rozbiór Polski 

1791 - konstytucja 3 maja 

1793 - II rozbiór Polski 

1794 - powstanie ( insurekcja) kościuszkowskie 

1795 rok- III rozbiór Polski- Polska skreślona z mapy Europy 

1797- utworzenie Legionów Polskich we Włoszech 

1807- powstanie Księstwa Warszawskiego 

29 listopada 1830- początek powstania listopadowego 

22 stycznia 1863- wybuch  powstania styczniowego 

1914- pierwsza wojna światowa 

11 listopada 1918- koniec pierwszej wojny światowej, odzyskanie przez Polskę 

niepodległości. 

DLACZEGO PRZYJĘTO ZA DATĘ ODZYSKANIA PRZEZ 

POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI DZIEŃ 11 LISTOPADA? 
 

11 listopada był to przełomowy dzień w historii Europy i Polski. Niemcy skapitulowali na froncie 

zachodnim co ostatecznie zakończyło I Wojnę Światową. Zaczęli się wycofywać z Królestwa 

Polskiego, a Józef Piłsudski przejął władzę wojskową. 

1.Święto Odzyskania Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 

2. Od 1939 do 1989 roku, obchody święta było zakazane. 

3. W 1945 roku komunistyczny rząd ogłosił 22 lipca jako święto narodowe nazywając je 

Narodowym Świętem Odrodzenia Polski. 

4. W dniu tym radio gra głównie muzykę polską. a telewizja jest pełna filmów związanych 

z historią Polski. 

5. Wszystkie patriotyczne pomniki ozdobione są kwiatami. 

6. Niepodległość Polski została oficjalnie zapowiedziana na 7 listopada 1918 roku. 

http://www.zspksd.edu.pl/
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7. Odrodzenie Polski miało istotny wpływ na całą Europę, przez zmianę konfiguracji 

geopolitycznej. 

8. Corocznie w samo południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbywa się uroczysta 

zmiana warty. 

9. Tego dnia obowiązkowo wywieszane są polskie flagi. 

10. Tarnów jako pierwszy odzyskał niepodległość. 

11. Inicjatorem ogłoszenia niepodległości Polski był Książę Regent Zdzisław Lubomirski. 

 

 

W JAKI SPOSÓB JÓZEF PIŁSUDSKI PRZYCZYNIŁ SIĘ DO 

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI? 
 

Piłsudski stał się głównym symbolem walki z bronią w ręku, honorowej walki Narodu do 

“ostatniej kropli krwi”. Jednak najważniejszą jego zasługą było sprawne zorganizowanie wojska 

polskiego i administracji państwa, dzięki czemu udało się skutecznie obronić odzyskaną 

Niepodległość w roku 1919 i 1920 przed zagrożeniem bolszewickim. 

      

 

http://www.zspksd.edu.pl/
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POLSKIE LEGENDY: O POWSTANIU PAŃSTWA 

POLSKIEGO 
 

Dawno temu plemiona Słowian zamieszkiwały dalekie krainy. Żyli w dobrobycie i w zgodzie 

ze sobą. Na czele trzech największych i najpotężniejszych rodów stali trzej bracia: Lech, 

Czech i Rus. Ludzie cieszyli się z wielkiej mądrości swych przywódców, a dobrobyt jaki 

nastał za ich panowania spowodował, iż plemiona słowiańskie znacznie się rozrosły. Niestety 

wraz ze wzrostem ilości ludności zaczęło brakować ziaren z pobliskich pól, zwierzyny w 

lasach oraz ryb w rzekach. Ludzie zaczęli obawiać się głodu. Bracia dostrzegli ten problem 

i postanowili naradzić się co można z tym zrobić. Długo debatowali, aż w końcu postanowili 

poszukać nowych ziem dla swoich rodów. Na drugi dzień zwołali swoje rodziny i przyjaciół 

i obwieścili co postanowili. Początkowo ludziom nie spodobał się pomysł braci, ale zaufali 

ich mądrości i decyzjom. Najbliższe dni rody spędziły na przygotowaniach do wyprawy. 

Pakowali swój dobytek i wznosili modły do swoich bóstw o powodzenie poszukiwań nowych 

ziem. Przyszedł w końcu dzień w którym opuścili swoje domostwa. Przodem jechali zbrojni, 

aby sprawdzać jakie niebezpieczeństwa czekają wędrowców. Za wojami jechały wozy ze 

starcami, kobietami i dziećmi oraz całym dobytkiem rodów słowiańskich. Na końcu jechał 

znów mały oddział straży, aby zapewnić bezpieczeństwo podróżników również za ich 

plecami. Droga była ciężka. Czasem trzeba było przebrnąć rwące rzeki, czasem przepędzić 

atakujące watahy wilków lub dzikich plemion. Czasem podróżujący musieli przedzierać się 

przez gęste puszcze, w mrokach  których czaiły się tajemnicze stwory. Słowianie ufali 

jednak swoich przywódcom Lechowi, Czechowi i Rusowi, a dla ich wsparcia jeszcze mocniej 

modlili się do swoich bóstw i uparci dążyli przed siebie. Po wielu tygodniach znaleźli się 

wśród bezkresnych, żyznych równin, wśród których błyszczały w słońcu wody wielu rzek. 

Podczas postoju Rus rzekł do braci: 

- Moi ludzie są już zmęczeni podróżą. Czujemy, iż te stepy są nam pisane i tu będzie nasz 

dom. Tu zostaniemy i założymy naszą osadę. 

Lech i Czech pożegnali się z bratem, przysięgli, że jeszcze kiedyś się spotkają i ruszyli w 

dalszą podróż. Postanowili ruszyć za słońcem stojącym w zenicie, gdyż starszy z braci 

Czech lubił ciepło dawane przez promienie słoneczne. 

http://www.zspksd.edu.pl/
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Po wielu dniach podróży dotarli do wielkiej góry. Rozbili obóz u jej stóp. Przyszedł wtedy 

Czech do Lecha i tak mówi: 

- Wiesz dobrze jak kocham słońce, a z tej góry będę miał bliżej do jego promieni. Ziemie 

są tu bardzo urodzajne. Tu zostaniemy i założymy osadę dla mego ludu. 

Trudno było Lechowi opuścić brata, ale wiedział, że w końcu i on znajdzie swoje miejsce. 

Po kilku dniach pożegnał Czecha, przypomniał o przysiędze jaką złożyli jeszcze z Rusem, 

iż pewnego dnia się spotkają i ruszył w dalszą podróż. Po wielu dniach rozbili obóz i zaczęli 

przygotowywać posiłek. Lech rozejrzał się po okolicy. Ujrzał rzeki pełne ryb, bory pełne 

zwierzyny i ziemie nie mniej żyzne jak te Czecha i Rusa. Spojrzał na swoich ludzi, dostrzegł 

ich zmęczenie ciągła podróżą i tak do nich przemówił. 

- Nadszedł kres naszej podróży. Czuję, iż to jest nasze miejsce i tu powinniśmy zostać. 

Tu założymy naszą osadę. 

Ludzie ucieszyli się bo byli już bardzo 

strudzeni, jednak pragnęli, aby bóstwa dały 

im znak, iż jest to faktycznie koniec ich 

podróży. W tym też momencie gdzieś z 

góry rozległ się głośny okrzyk. Słowianie 

unieśli głowy, aby zobaczyć skąd on dobiega 

i ujrzeli wielkiego białego orła lądującego w 

gnieździe na szczycie ogromnego dębu. 

Widok zapierał dech w piersiach. Biel piór 

ptaka odcinała się pięknie na tle czerwieni 

nieba i zachodzącego właśnie słońca. Nikt 

nie miał wątpliwości, iż jest to znak na 

który czekali. W miejscu w którym rozbili 

obóz zbudowano gród. Na cześć ptaka, 

który zakończył ich wędrówkę nadano  

 

osadzie kształt orlego gniazda i nazwano Gnieznem, zaś biały orzeł na tle czerwieni stał się 

godłem rodu Lecha, a później całego państwa polskiego, któremu ów ród dał swój początek. 

Źródło: 1 Internet:Wikipedia  

http://www.zspksd.edu.pl/
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POKOLORUJ GODŁO 
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KARTKA DLA POWSTAŃCA 
 

Uczniowie naszej szkoły po raz 

kolejny wzięli udział w projekcie 

„Kartka ze szpitala” w ramach 

ogólnopolskiej kampanii 

historycznej „BohaterOn – 

włącz historię”. Kampania miała 

na celu upamiętnienie 

i uhonorowanie uczestników 

Powstania Warszawskiego. 

W ramach projektu najmłodsi 

pacjenci szkoły na specjalnie 

zorganizowanych warsztatach 

edukacyjnych pod opieką nauczyciela własnoręcznie wykonali patriotyczne kartki z życzeniami 

dla uczestników walk o stolicę. Przygotowane kartki stanowią symboliczny gest pamięci 

o uczestnikach Powstania i wyraz wdzięczności za ich poświęcenie dla ojczyzny. 

         
 

http://www.zspksd.edu.pl/
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RAJD HISTORYCZNY „BLISKO, CORAZ BLIŻEJ…” 
 

Dwudziestego września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w niezwykłej lekcji historii – 

rajdzie historycznym pod hasłem „Blisko, coraz bliżej…”. Poprzez wykonywanie kolejnych zadań 

na trasie rajdu, uczniowie poznawali drogę do niepodległości jaką musieli pokonać wśród 

morderczych walk nasi rodacy.  Była to niezwykła lekcja patriotyzmu! 
 

 

   

 

http://www.zspksd.edu.pl/
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WIZYTA WOLONTARIUSZY 
 

W październiku 2018 roku 

odwiedzili nas nauczyciele 

i wolontariusze z Zespołu Szkół 

nr 11 im. Wł. Grabskiego 

w Warszawie, którzy 

zaprezentowali przedstawienie 

z okazji 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości.  

Piękny i wzruszający montaż 

słowno-muzyczny stał się 

doskonałą okazją by opowiedzieć 

dzieje ojczyste. Jednocześnie 

pozwolił dzieciom, młodzieży 

i rodzicom zapomnieć o cierpieniu oraz oderwać się od codziennej rutyny szpitalnej.  

 

 

http://www.zspksd.edu.pl/
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PIEŚNI WOJSKOWE - MY PIERWSZA BRYGADA  
 

Pieśń wojskowa My Pierwsza Brygada, powstała pod koniec I Wojny Światowej. Była to ulubiona 

pieśń Marszałka Józefa Piłsudskiego, często intonował ją podczas spotkań z żołnierzami 

Legionów Polskich. Po I Wojnie Światowej, powstał spór pomiędzy dwoma autorami tekstu - 

Tadeuszem Biernackim i Andrzejem Hałacińskim. Ostatecznie sprawa została rozwiązana 

polubownie i to Andrzej Hałaciński uważany jest za autora trzech pierwszych zwrotek pieśni 

My Pierwsza Brygada. Natomiast Tadeusz Biernacki  został uznany autorem sześciu kolejnych 

zwrotek. Pieśń My Pierwsza Brygada śpiewana jest do melodii kieleckiego marsza nr 10. 

1. Legiony to żołnierska nuta, 

Legiony to straceńców los! 

Legiony to żołnierska buta, 

Legiony to ofiarny stos. 

My pierwsza brygada, strzelecka 

gromada 

Na stos rzuciliśmy nasz życia los, 

Na stos, na stos! x2   

 

2. O ileż mąk, ileż cierpienia, 

O ileż krwi, wylanych łez, 

Pomimo to nie ma zwątpienia, 

Dodawał sił wędrówki kres. 

My pierwsza brygada, strzelecka 

gromada 

Na stos rzuciliśmy nasz życia los, 

Na stos, na stos! x2 

 

3. Mówili, żeśmy stumanieni 

Nie wierząc w to, że chcieć to móc! 

Lecz trwaliśmy osamotnieni 

A z nami był nasz drogi wódz! 

My pierwsza brygada, strzelecka 

gromada 

Na stos rzuciliśmy nasz życia los, 

Na stos, na stos! x2 

 

 4. Nie chcemy już od was uznania 

Ni waszych mów ni waszych łez 

Skończyły się dni kołatania 

Do waszych dusz, do waszych kies. 

My pierwsza brygada, strzelecka 

gromada 

Na stos rzuciliśmy nasz życia los, 

Na stos, na stos! x2 

 

5. Umieliśmy w ogień zapału 

Młodzieńczych wiar rozniecić skry 

Nieść życie swe dla ideału 

I swoją krew i marzeń sny. 

My pierwsza brygada, strzelecka 

gromada 

Na stos rzuciliśmy nasz życia los, 

Na stos, na stos! x2 

 

6. Potrafim dziś dla potomności 

Ostatki swych poświęcić dni. 

Wśród fałszów siać zew namiętności. 

Miazgą swych ciał, żarem swej krwi. 

 

 

  

http://www.zspksd.edu.pl/
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Rota 

 

1. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, 

Nie damy pogrześć mowy! 

Polski my naród, polski lud, 

Królewski szczep Piastowy, 

Nie damy, by nas zniemczył wróg... 

- Tak nam dopomóż Bóg. 

 

2. Do krwi ostatniej kropli z żył 

Bronić będziemy Ducha, 

Przed nim się rozpaść musi w pył 

Krzyżacka zawierucha. 

Twierdzą nam będzie każdy próg... 

- Tak nam dopomóż Bóg! 

 

 

  

 

3. Nie damy miana Polski zgnieść, 

Nie pójdziem żywo w trumnę, 

W ojczyzny imię i w jej cześć 

Podnosim czoła dumne: 

Odzyska ziemię dziadów wnuk, 

- Tak nam dopomóż Bóg. 

 

4. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz 

Ni dzieci nam germanił, 

Na sercu oręż toczon nasz, 

Duch będzie nam hetmanił, 

Pójdziem, gdy zagrzmi złoty róg... 

- Tak nam dopomóż Bóg. 

 

                  Maria Konopnicka 

 

 

 

http://www.zspksd.edu.pl/
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ZWIERZYNIEC MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 
 

Józef Piłsudski kochał zwierzęta. Szczególnie przywiązywał się do psów i koni, choć w Jego 

domu nigdy nie brakowało tez innych czworonogów. Po jednej z imieninowych uroczystości 

w Sulejówku Aleksandra Piłsudska wyliczyła, że Marszałek posiadał dwa psy, dziesięć królików, 

owce, sarenkę, lisa, gęś oraz wojowniczego koguta. 

Marszałkowa obserwowała przez kilka tygodni jak owca zjada sałatę, sarna wiosenne kwiatki 

w ogrodzie, a kogut napadał na każdego gościa. Natomiast lis przekopał wszystkie grządki 

w poszukiwaniu legowiska, jednak Piłsudski był nieugięty i nie pozwolił oddać otrzymanego 

zwierzyńca. Jednak po jakimś czasie pani Aleksandrze udało się rozdać prawie całe stadko 

znajomym. Pozostała tylko gęś i owca, które się zaprzyjaźniły. Często można było zobaczyć jak 

gęś spała na słońcu wtulona w owcę. 

Rodzina Piłsudskich miała w Sulejówku dwa wierne psy. Starego i mądrego Dorka, a gdy 

przenieśli się do Belwederu, wyszkolonego w 

szkole policyjnej wilczura, który zwał się Pies. 

Był wyszkolony do pilnowania dokumentów. 

Pozwalał wejść do gabinety Marszałka gościom 

ale już wyjść nie. Aleksandra Piłsudska 

wspominała: …CHOĆ PIES MIAŁ GROŹNY 

WYGLĄD, BYŁ STWORZENIEM ŁAGODNYM, 

PRZYJACIELSKIM I LENIWYM. Szybko 

zapominał czego się nauczył, łasił się do 

wszystkich i zajadał smakołyki podsuwane przez 

gości. Proponowano Marszałkowi nowego psa ale 

odmówił. Pies tak samo jak Jego pan szalał za 

Wandą i Jadwigą. Pilnował dziewczynek, nie dopuszczał czasem nawet innych dzieci do nich. W 

1914 roku Marszałek otrzymał Kasztankę, (…) PRZEŚLICZNA KLACZ, KTÓRA BYŁA 

NERWOWA I NIENAWIDZIŁA OGNIA ARTYLERYJSKIEGO. MIEDZY NIĄ A 

MARSZAŁKIEM ISTNIAŁO JAKIEŚ TAJNE POROZUMIENIE, TAK DOSKONALE, ŻE 

OBOJE ODCZUWALI SWOJE NASTROJE I NAWZAJEM NA SIEBIE WPŁYWALI – 

opowiadała Aleksandra Piłsudska. Od 1922 roku Kasztanką opiekował się 7. Pułk Ułanów 

Lubelskich w Mińsku Mazowieckim. 
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Stamtąd była wysyłana do Warszawy, gdy Piłsudski chciał uczestniczyć konno w defiladzie. 

Czasami sprowadzano ją do Sulejówka do córek Marszałka. Po raz ostatni Marszałek dosiadł 

Kasztankę 11 listopada 1927 roku w Warszawie. W drodze powrotnej do Mińska Mazowieckiego 

upadła w wagonie i uszkodziła kręgosłup. Zakończyła życie 23 listopada 1927 roku, jednak nie 

odeszła zupełnie. Zachowano jej skórę, a po 1935 roku jej wypchana postać znajdowała się w 

muzeum w Belwederze. 

Atrapa Kasztanki przetrwała okupację niemiecką, a po wojnie została spalona na osobiste 

polecenie komunistycznego marszałka Polski Michała Roli-Żymierskiego. Szczątki zakopano w 

parku koszar 7. Pułku ułanów, gdzie na głazie upamiętniającym zwierzę wyryto napis: TU LEŻY 

KASZTANKA, ULUBIONA KLACZ MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO. 

 

Józef Piłsudski z Kasztanką 
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KÓŁKO FOTOGRAFICZNE PSTRYK 
Zdjęcia z jesiennego pleneru… 
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KĄCIK KRZYŻÓWKOWY 
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1. Nasz język ojczysty 

2. Mama i tata 

3. Warzywo o jadalnych kwiatach 

4. Nasza Ojczyzna 

5. Budynek w którym się uczysz 

6. Jeździ po szynach w mieście 

7. Broni kraju 

8. Dawne dzieje 

9. Ptak w naszym godle 
 

 10. Słoneczna lub deszczowa 

11. Mama , tata i dzieci 

12. Chodzisz po niej w domu i szkole 

13. Żeberka pod oknem 

14. Dolny kolor naszej flagi 

15. Ze stopą 

16. Górny kolor naszej flagi 

17. Stolica Polski 
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Źródła: zasoby Internetu, materiały własne. 
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