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Przed Wami pierwszy nu‐
mer „Jedyneczki” - gazetki, 
stworzonej przez uczniów i 
dla uczniów.

„Jedyneczka” była już wy‐
dawana kilka lat temu w wer‐
sji papierowej w „starej” 
szkole. Teraz czas na zmiany - 
nowa szkoła i nowa „Jedy‐
neczka” w zupełnie innej sza‐
cie graficznej. Aby zwiększyć 
dostępność a zarazem obniżyć 
koszty wydawania gazetki 
postanowiliśmy udostępniać 
ją w wersji elektronicznej 
(plik PDF).

Planujemy zamieszczać w 
naszej gazetce artykuły o bar‐
dzo różnej tematyce, tak aby 
każdy znalazł w niej coś dla 
siebie. 

To, czy pojawią się kolejne 
numery „Jedyneczki”, zależy 
tylko i wyłącznie od Ciebie.

Tak, bez Was, drodzy czy‐
telnicy, nie będzie „Jedynecz‐
ki”. Dlatego poszukujemy 
osób chętnych do współpracy 
przy pisaniu artykułów.

Apelujemy szczególnie do 
osób, którym marzy się karie‐
ra dziennikarza oraz do mło‐
dych pisarzy i poetów, którzy 
mają szansę zadebiutować na 
stronach naszego pisma. 
Również uczniowie uzdolnie‐
ni plastycznie mogą zapre‐
zentować swoje prace na 
łamach „Jedyneczki”.

Jeśli chcesz się sprawdzić, 
ale nie do końca wiesz o czym 
pisać, skorzystaj z kilku re‐
dakcyjnych podpowiedzi:

1. Odbyła się jakaś fajna 
wycieczka i chcesz o tym 
opowiedzieć? Trafiłeś w 
dobre miejsce (dorzuć tylko 
kilka zdjęć...)

2. Masz jakieś ciekawe 
hobby? Inni chętnie o tym 
poczytają, może nawet pójdą 
w Twoje ślady?

3. Wpadła Ci w ręce jakaś 
niesamowita książka/płyta/
gra? Dlaczego inni jeszcze o 
tym nie wiedzą! Napisz o ty‐
m!

4. Niektórzy piszą wiersze, 
które potem marnują się w 
szufladach. Trochę ich 
szkoda. Wolałby gdzieś się 
pojawić – na przykład na 
stronach „Jedyneczki”.

5. Twoje najlepsze rysunki 
(tak, niektórzy  naprawdę 
świetnie rysują i malują), też 
chciałby gdzieś zaistnieć a nie 
trafić na makulaturę... Wy‐
starczy zrobić zdjęcie i je nam 
podesłać.

6. W szkole wydarzyło się 
coś ciekawego i nie było o tym 
w „Wiadomościach” lub 
„Faktach”? Nie szkodzi. 
Dzięki Tobie przeczytamy o 
tym w „Jedyneczce”!

I jeszcze jedno: jeśli 
przeszkodą w podjęciu 
decyzji o zamieszczeniu swo‐
jej pracy w „Jedyneczce” jest 
nieśmiałość, to jest na to 
sposób – artykuły, zdjęcia czy 
wiersze nie muszą być 
podpisane. Wystarczą inicjały 
autora!

REDAKCJA

NO TO ZACZYNAMY!

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z p. Piotrem Pietrzakiem
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Dnia 26 kwietnia odbyła się 
wycieczka do Warszawy - śla‐
dami bohaterów ,,Kamieni na 
Szaniec". O ósmej rano odbyła 
się zbiórka na przystanku 
obok szkoły, a dziesięć minut 
później był wyjazd. Na wy‐
cieczkę pojechały 
dwie klasy siódme.

Wycieczkę rozpo‐
częliśmy od zwiedza‐
nia Liceum im. 
Stefana Batorego. Do 
tej szkoły chodzili Ru‐
dy, Zośka i Alek. Do‐
wiedzieliśmy się tam 
wielu cennych infor‐
macji na temat boha‐
terów i szkoły. 
W ,,muzeum szkol‐
nym" mogliśmy do‐
kładniej poznać 
przebieg Akcji pod 
Arsenałem (26 marca 
1943). Obejrzeliśmy 
tam także pamiątki 
szkolne. Ciekawostką 
jest, że szkołę odwie‐
dziła m.in. królowa 
Elżbieta II oraz Mi‐
chael Jackson. 

Na dziedzińcu 
szkolnym znajdują się dwa 
namalowane ręką Alka znaki 
Polski Walczącej (1942). 

Kolejnym punktem w pro‐
gramie był przejazd na al. 
Szucha, gdzie zwiedziliśmy 
dawną siedzibę Gestapo. 
Obecnie znajduje się tam 
Mauzoleum Walki i Męczeń‐

stwa. Dowiedzieliśmy się ja‐
kich sposobów tortur używali 
gestapowcy na aresztowa‐
nych. Na ścianach cel można 
było zaobserwować oryginal‐
ne wyskrobane wiadomości 
więźniów. Warto dodać, że w 

celi nr 6 był ważny cytat.  Na‐
tomiast w celach 9 i 10 była 
cela śmierci i ołtarz.

Zobaczyliśmy pomnik Mi‐
kołaja Kopernika, z którego 
Alek ściągnął niemiecką tabli‐
cę przykrywającą polski na‐
pis ,,Mikołajowi Kopernikowi 
rodacy".

Następnym miejscem był 
plac Nieznanego Żołnierza. 
Mieliśmy okazję zobaczyć 
zmianę warty.

Później poszliśmy pod Ar‐
senał, gdzie rozegrała się ak‐
cja ,,Meksyk II". Niestety, nie 

mogliśmy dokładnie 
prześledzić całej trasy 
ciężarówki, ponieważ 
trasa była zamknięta. 

Zanim zawitaliśmy 
w muzeum, zobaczy‐
liśmy granicę Getta 
Warszawskiego.

Przed ostatnim 
punktem naszej wy‐
cieczki był przejazd 
do Muzeum Więzie‐
nia Pawiak. W mu‐
zeum było wiele 
ciekawych pamiątek 
z czasów, kiedy wię‐
zienie jeszcze funk‐
cjonowało. Oto kilka, 
które najbardziej 
przykuły naszą uwa‐
gę. Tam też mogliśmy 
zobaczyć cele więź‐
niów. Pomimo, że by‐
ły one tak małe, 
miało się tam mieścić 

od 10 do 18 osób.
Przed muzeum znajduje się 

replika drzewa, na którym 
wiszą tabliczki pamiątkowe 
zmarłych. To miejsce może 
nas wprowadzić w zadumę i 
niepokój tylko wtedy, gdy 
tam będziemy. 

NASZE WYCIECZKI

Śadai boateró „Kaiei a saiec”
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Ostatnim już punktem był 
przejazd na cmentarz Powąz‐
ki Wojskowe. Pochowani mo‐
gą tam być tylko zasłużeni 
ludzie. Dlatego są tam też po‐
chowani Jan Bytnar (Rudy), 
Maciej Aleksy Dawidowski 
(Alek), Tadeusz Zawadzki 

(Zośka) oraz autor ,,Kamieni 
na Szaniec”, Aleksander Ka‐
miński i jego żona, Janina Ka‐
mińska.

W tym miejscu wielu z nas 
się wzruszyło. Oddaliśmy im 
szacunek i zapaliliśmy znicze 
na grobach bohaterów. 

Po zwiedzaniu zatrzymali‐
śmy się na obiadokolację w 
restauracji Mc Donald’s. 

Wycieczka była udana, peł‐
na wzruszeń i powagi. Pomi‐
mo to dobrze się bawiliśmy i 
byliśmy zadowoleni.   

Napisały:
Kornelia Kołacz,
Amelia Węgiełek
(Klasa 7b)
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Obecnie coraz więcej ludzi 
zastanawia się, czy światem 
steruje przeznaczenie. Ciężko 
mi stwierdzić dlaczego ta 
koncepcja rzeczywistości zy‐
skuje coraz większą popular‐
ność, ale nie o tym chcę pisać. 
Moim zdaniem istnieje ono w 
naszej cywilizacji, ale nie tak 
jak większość z was myśli. 
Nie mamy zadań zleconych 
przez istoty wyższe, a przez 
ludzi - nieraz bezpośrednio. 
Słyszymy, jakich zawodów bę‐
dzie potrzebować rynek pra‐
cy. Czy nie jest to sugestia: idź 
tam lub tam, a pracę masz za‐
pewnioną? Jednocześnie w 
wieku zaledwie kilkunastu lat 
zostajemy zmuszeni do wybo‐
ru drogi kształcenia. Nikt nas 
nie pyta, czy nie chcielibyśmy 
się zastanowić jeszcze rok czy 
dwa, a na pewno znajdzie się 
wśród nas ktoś, kto chciałby 
pisać powieści, programować  
i co tylko jeszcze sobie wyma‐
rzył, jednocześnie. Na pewno 

znajdą się geniusze, mówiący: 
„ale teraz można się przekwa‐
lifikować”. Tak, mają rację, ale 
by nadążyć za trendami i po‐
zostać dobrze poinformowa‐
nym, trzeba skupić się na 
jednej drodze zawodowej. 
Drodze, na której czeka nas 
kolejny cykl konsumpcyjnego 
życia. Pytanie brzmi: dokąd 
to zmierza? To ciągłe ułatwia‐
nie życia i korporacyjne skoki 
na naszą prywatność, pienią‐
dze.  Pojedynczy człowiek ma 
dziś władzę większą niż jaki‐
kolwiek władca wszechcza‐
sów! Pod warunkiem, że jest 
dyrektorem dyrektorów albo 
prezesem prezesów w go‐
oglu, amazonie, microsofcie 
czy facebooku. W przeciw‐
nym razie, jest tylko nieistot‐
nym trybikiem w machinie 
świata. Ale dlaczego te korpo‐
racje zatrudniają rzesze beha‐
wiorystów? Chcą oczywiście 
pomnażać swoje ogromne bu‐
dżety. Jak? Manipulując cywi‐

lizacją, dając jej cele – nasze 
poszukiwane przeznaczenie. 
Skąd bierze się zapotrzebowa‐
nie na coś, co właściwie nie 
jest nam potrzebne?

 Z odpowiedniej reklamy. 
Nawet jeśli jesteś przekonany, 
że opierasz się reklamom… 
nie łudź się, nie ma ludzi od‐
pornych. Aby popatrzeć na 
badania dotyczące reklam, 
wystarczy wpisać w wyszuki‐
warkę: „The effectiveness of ad‐
vertising site:edu” lub coś 
podobnego i poszperać tro‐
chę. Przekonamy się jak wiele 
pracy socjologia poświęca re‐
klamie. Dowiemy się, co moż‐
na zrobić by reklama była 
efektywniejsza, czy w ogóle 
jest efektywna i wiele więcej. 
Tylko do czego to zmierza? 
Czy wkrótce nasze małotrybi‐
kowe życie zmieni się w nie‐
wolniczy abonament? Mam 
nadzieję, że nie, choć widzę, 
że świat jest miejscem goto‐
wym na taką zmianę.

 

Autor:
M.B.

Korekta: 
A.P.C.

NOWE PRZEZNACZENIE
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ROK NIEPODLEGŁOŚCI (cz.1)

Józef Piłsudski, herbu Piłsud‐
ski, urodził się 5 grudnia 1867 w 
Zułowie na Wileszczyźnie, w ro‐
dzinie o tradycjach patriotycz‐
nych. Ojciec, Józef Wincenty 
(1833–1902), był podczas po‐
wstania w 1863 komisarzem 
Rządu Narodowego na powiat 
rosieński, matka Maria Billewi‐
czów (1842–1884) – pochodziła 
ze znanego rodu szlacheckiego 
herbu Mogiła. Rodzice zawarli 
związek małżeński po wybuchu 
powstania styczniowego 23 
kwietnia 1863.

Po stłumieniu powstania, 
uchodząc przed prześladowa‐
niem ze strony Rosjan, Józef 
Wincenty Piłsudski uciekł ze 
Żmudzi na Litwę, gdzie też kil‐
kakrotnie zmieniał miejsce poby‐
tu. Dopiero jesienią lub zimą 
1863 nowożeńcy zamieszkali na 
stałe w posagowym Zułowie.Jó‐
zef Piłsudski był marszałkiem 
Polski, który odegrał znaczącą 
rolę w odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości i utworzenia no‐
wego państwa polskiego. Dowo‐
dził armią polską, był też 
założycielem POW i Legionów 
Polskich oraz Naczelnikiem Pań‐
stwa.

Józef Piłsudski sądził, że pań‐
stwo polskie może liczyć jedynie 
na monarchię Habsburgów, 
gdyż tylko w tym państwie była 
możliwa działalność wojskowa. 
W latach poprzedzających I woj‐
nę światową w Galicji utworzo‐

no polskie organizacje 
paramilitarne, m.in. Związek 
Strzelecki, Drużyny Strzeleckie, 
Drużyny bartoszowe, Drużyny 
Podhalańskie. Austriacy poma‐
gali przygotowywać te organiza‐
cje do walki. Planowali 
wykorzystać umiejętności Pola‐
ków w przyszłej wojnie.

Działalnością Związku Strze‐
leckiego kierował z ukrycia 
Związek Walki Czynnej pod do‐
wództwem Józefa Piłsudskiego. 
W sierpniu 1914 rok wkroczył 
on z oddziałami strzeleckimi na 
teren zaboru rosyjskiego.Para‐
doksalnie, Legiony powstały 
wbrew intencjom Piłsudskiego, 
z inicjatywy konserwatystów ga‐
licyjskich, którzy obawiali się 
planów powstańczych, sprzecz‐
nych z ich lojalistyczną postawą 
wobec Austrii. I choć inicjatywa 
ta uratowała oddziały strzelec‐

kie, miała na celu okiełznać nie‐
pokornego i zbyt samodzielnego 
Komendanta. 

W 1917 rok marszałek uwię‐
ziony został przez Niemców w 
twierdzy w Magdeburgu, ponie‐
waż odmówił złożenia przysięgi 
braterstwa broni z armiami Au‐
stro-Węgier i Niemiec. Na jego 
polecenie I i II Brygada Legio‐
nów uczyniła to samo.

Odzyskiwanie niepodelgłości 
przez Polskę było procesem 
stopniowym. Wybór 11 listopada 
uzasadnić można zbiegiem wy‐
darzeń w Polsce z zakończeniem 
I wojny światowej dzięki zawar‐
ciu rozejmu w Compiegne 11 li‐
stopada 1918, pieczętującego 
ostateczną klęskę Niemiec. 
Dzień wcześniej przybył do War‐
szawy Józef Piłsudski. W tych 
dwóch dniach, 10 i 11 listopada 
1918, naród polski uświadomił 
sobie w pełni odzyskanie nie‐
podległości, a nastrój głębokiego 
wzruszenia i entuzjazmu ogar‐
nął kraj.17 listopada Piłsudski 
powołał pierwszy ogólnopolski 
rząd. 22 listopada ogłosił się 
Tymczasowym Naczelnikiem 
Państwa. Po pewnym czasie zo‐
staje Naczelnikiem Państwa.

W 1920 r. Armia Czerwona 
rozpoczęła marsz na zachód, 
przez ziemie litewskie, białoru‐
skie i ukraińskie. Piłsudski rozu‐
miał niebezpieczeństwo grożące 
naszemu państwu. Wtargnięcie 
Armii Czerwonej na polskie te‐

Jóef Piłsudski
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rytorium równałoby się z utratą 
niepodległości. W tej sytuacji 
Piłsudski wysunął koncepcję za‐
łożenia federacji Polski z niepod‐
ległą Litwą, Białorusią i Ukrainą. 
Sądził że utworzenie federacji 
będzie swojego rodzaju wałem 

oddzielającym Polskę od komu‐
nistycznej Rosji. 13 sierpnia 1920 
r. rozpoczęły się walki w okoli‐
cach Warszawy. Józef Piłsudski, 
który dowodził polską ofensy‐
wą, zaskoczył bolszewików, któ‐
rzy w panice zaczęli się cofać. 

Zwycięstwo Polaków w Bitwie 
Warszawskiej nazwana cudem 
nad Wisłą uratowało dopiero co 
odzyskaną niepodległości pań‐
stwa. 

Kinga Puk, klasa 6a

MAGIA W SZKOLE
W ostatnich czasach naszą 

szkołę odwiedził magik Ben‐
ny Khermayer, który pocho‐
dzi z Chorwacji a dokładniej z 
miejscowości Osijek. Do Pol‐
ski przybył w 1991 roku i od 
tego momentu nieprzerwanie 
występuję ciesząc się dużą 
popularnością.

Mieliśmy takie szczęście, że 
w tym roku odwiedził rów‐
nież i nas. Każdy w szkole na 
wieść o magiku nie mógł się 
doczekać jego występu. W je‐
go występie wzięli udział 
uczniowie ze wszystkich klas 

a nawet i panie nauczycielki z 
widowni i ci, którzy mieli 
okazje znaleźć się na scenie 
mogli z bliska bacznie obser‐
wować sztuczki oraz spróbo‐
wać swoich sił jako magicy.

Mieliśmy okazję zobaczyć 
takie sztuczki magiczne jak 
np. czytanie w myślach, prze‐
bijanie ostrymi szpilami pu‐
dełka, w którym była 
asystentka itp. 

Tym co było najciekawsze 
na występie był koniec i to nie 
ze względu na to, że występ 
się kończył. Na końcu był naj‐

lepsza sztuczka z całego wy‐
stępu – lewitowanie w 
powietrzu.

Podczas zakończenia Ben‐
ny wyjawił co pomoże nam 
w  staniu się takim iluzjonistą 
jak on. Powiedział, że należy 
uprawiać dużo sportu i jeść 
dużo owoców i warzyw. Zo‐
baczymy czy rzeczywiście po‐
może to nam w staniu się 
iluzjonistą ?

Jakub Marciszewski, 2bG

Inne zdjęcia z występów magika znajdziecie na ostatniej stronie
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SZKOLNE ZAGADKI

7. Dwa ciepłe miesiące,
lubi je dzieci tysiące.
Wtedy dużo wypoczywają,
nad morze lub w góry wyjeżdżają.

8. Do domu z dumą je przyniesiesz.
Od progu już rzeczesz:
same piątki! Patrzcie, patrzcie!
Szybko je zobaczcie.

6. Wygodna, drewniana, politurowana
czeka na mnie w klasie od samego rana.

5. Każdy przyjść do szkoły
przed dzwonkiem się stara.
Bo co się po dzwonku
w klasie zacznie zaraz?

3. Zielona lub czarna,
białe znaki na niej.
Kiedy machniesz gąbką,
nic z nich nie zostanie. 

4. Nie spóźniać się, proszę,
spóźnialskich nie znoszę,
pilnie zacznij szkolny dzień,
gdy zadzwonię: deń, deń, deń!

2. Łatwą wam zagadkę powiem:
co to za dom,
gdzie uczą się uczniowie?

1. Nie wszystkie dzieci mnie lubią
i spotyka mnie krytyka,
chociaż uczę myśleć, liczyć.
Kłaniam się, jestem …

Zachęcamy do rozwiązania szkolnych zagadek przygotowanych przez Kingę Puk.
Trzy pierwsze osoby, które zgłoszą się do p. Piotra Pietrzaka z prawidłowymi odpowie‐

dziami otrzymają słodki upominek!
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W Polsce Dzień Dziecka 
obchodzimy 1 czerwca, jest to 
dzień w którym każde dziec‐
ko jest ważne i wyjątkowe. To 
święto zostało ustawione w 
1954 roku przez Zgromadze‐
nie Ogólne Organizacji Naro‐
dów Zjednoczonych (ONZ). 
Międzynarodowy Dzień 
Dziecka zaczęto obchodzić 
rok później, od 1955 roku. 
Święto to ma na celu propa‐
gowanie idei braterstwa i zro‐
zumienia pomiędzy dziećmi 
całego świata oraz promowa‐
nie działań na rzecz ich po‐
myślnego rozwoju. Jego 
inicjatorem była organizacja 
zwana The International Union 
for Protection of Childhood. Po 
raz pierwszy ten dzień zorga‐
nizowano w związku z akcją 
zbierania podpisów pod Ape‐
lem Sztokholmskim. Od roku 
1994 święto to stało się po‐
wszechnym i stałym. 

W dzisiejszych czasach z 
okazji tego święta, w szkołach 
zazwyczaj są organizowane 
dni sportu, koncerty, festyny i 
zabawy między klasowe. Dla 
dzieci jest to ogromna zaba‐
wa, ponieważ mogą spraw‐

dzić swoje możliwości w 
różnych dziedzinach sportu i 
nie tylko. Mają dzień wolny 
od nauki, mogą się zrelakso‐
wać i dobrze bawić w szkole. 

Dla rodziców ten dzień jest 
również wyjątkowy, mają 
okazje do tego by więcej cza‐
su spędzili ze swoimi dzieć‐
mi, obdarowywali ich 
prezentami i życzeniami. Jed‐
nak dla każdego dziecka naj‐
ważniejszym prezentem w 
tym ważnym dniu jest to żeby 
spędzić ten czas w miłości, 
trosce i zainteresowaniu ro‐
dziców, jak i innych osób. W 
dawnych, starszych latach 
idea tego dnia była zupełnie 
inna. Dzieci nie dostawały 
prezentów, nie były robione 
festyny, ani przygotowane 
żadne zabawy. Dopiero przed 
II wojną światową Federacja 
Kobiet Demokratycznych 
uznała że dzień 1 czerwca bę‐
dzie najlepszy by podkreślić 
to, jak ważne jest  by bronić 
najmłodszych przed okru‐
cieństwami wojny, głodem i 
wszelkimi krzywdami ze 
strony dorosłych. Tego dnia 
po mszach świętych w kościo‐
łach dzieci udawały się do 
szkół na uroczyste akademie, 
a następnie na przygotowane 

wycieczki i zabawy, w czasie 
których rozdawano słodycze, 
ufundowane przez zbiórki 
publiczne. Gra w gumę, czy w 
klasy, rysowanie kredą po as‐
falcie, bańki mydlane pusz‐
czane za pomocą ponacinanej 
nożem słomki. To zaraz obok 
zabaw na trzepaku były praw‐
dziwe, podwórkowe zabawy 
również w czasie Dnia Dziec‐
ka. Prezenty również były, 
jednak nie wszystko było do‐
stępne niektóre zabawki jak i 
rzeczy, przez długi czas nie 

były dostępne.
W dzisiejszych latach bez 

problemu możemy obdaro‐
wywać swoje dzieci przeróż‐
nymi rzeczami. Cieszmy się z 
tego i wykorzystujmy tą moż‐
liwość jeśli tylko możemy. Pa‐
miętajmy o tym że Dzień 
Dziecka jest tylko raz w roku i 
gdy mamy taką możliwość 
spędźmy go dobrze razem ze 
swoimi pociechami. 

DZIEŃ DZIECKA

            Dzień Dziecka 1988 rok

         Dzień Dziecka 1994 rok

          Dzień Dziecka 2008 rok

          Dzień Dziecka 2018 rok

       Wiktoria Adamczyk, IIcG
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