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Do Ciebie Panie w dziejowej godzinie 

Głos twego ludu z ziemi polskiej płynie: 

Wróć nam o Boże! Ojczyznę kochaną 

W troje rozdartą i w morzu krwi skąpaną. 

 

Sto lat niewoli znieśliśmy w pokorze 

Wyzuci z ziemi, pogardą karmieni, 

Twa sprawiedliwość wszystko zwrócić może, 

Twoja Opatrzność: złe w dobre przemieni. 

 

Wojna się sroży, lud polski znękany, 

Biedny i głodny – kiedy koniec pyta? 

Kiedy opadną gniotące kajdany? 

Kiedy nam przyszłość jaśniejsza zaświta? 

 

Daj nam wytrwałość, wspomóż nasze siły, 

Niech jedność, zgoda stale wśród nas gości, 

Daj, by się nasze pragnienia spełniły 

Ty sam rządź nami – BOŻE z wysokości! 

 

Niech nasza Polska wśród narodów stanie 

Dzielna i mądra, jednością złączona. 

O to Cię prosim z głębi duszy, Panie, 

Ojcowskie ku nam wyciągnij ramiona! 
 

1918 - 2018 

Niezależna gazetka szkolna | Dwumiesięcznik  

100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI 



Sto lat, Polsko! 

 Obchody Stulecia Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości zostały przygotowane  wspólnym 

wysiłkiem przez Szkołę Podstawową im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Zagórzanach oraz Gminę 

Gorlice i Ośrodek Kultury. Przedsięwzięcie to zosta-

ło zrealizowane w ramach projektu Młodzi Aktywni 

Lokalnie przy wsparciu finansowym Funduszu Ini-

cjatyw Obywatelskich. Wójt Gminy Gorlice Ryszard 

Guzik zamówił wotywną  Mszę św. w intencji Ojczy-

zny, jako wyraz wdzięczności za dar wolności suwe-

rennej Ojczyzny. Dnia 9 listopada przed godziną 

12:00 w bramie cmentarza nr 125 uczennice SP każ-

demu gościowi wręczały kokardy narodowe wykona-

ne specjalnie na tę uroczystość. W polowej mszy św. 

celebrowanej przez Proboszcza ks. Z. Oćwieję 

uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, 

administracji państwowej, działaczy lokalnych orga-

nizacji, stowarzyszeń, dyrektorzy szkół,  przedszkoli, 

młodzież szkolna, nauczyciele, rodzice oraz miesz-

kańcy wsi. Okolicznościowe kazanie, oprawa mu-

zyczna i dominujące w wystroju barwy narodowe 

przyczyniły się do głębokiego przeżycia nabożeń-

stwa. Wokół ołtarza polowego stanęły poczty sztan-

darowe oraz młodzież szkolna z hasłem „Sto lat, 

Polsko”. Na wszystkich mogiłach żołnierskich pło-

nęły znicze przygotowane wcześniej przez uczniów. 

Uroczystość w przestrzeni Cmentarza Wojennego 

nabrała szczególnego charakteru.  

 Oficjalna część ceremonii  rozpoczęła się 

wspólnym odśpiewaniem czterech zwrotek 

„Mazurka Dąbrowskiego”. Okolicznościowe prze-

mówienie Dyrektora SP im. KEN  Iwony Jamro na-

wiązało do słów  Tymczasowej Rady Narodowej zie-

mi gorlickiej z 1918 r. „Rodacy! Wielka godzina wy-

biła na zegarze dziejowym. W oczach naszych zmar-

twychwstała, zrzuca pęta wiekowej niewoli: Wolna, 

Niepodległa i Zjednoczona Polska. Jesteśmy wybrań-

cami losu.”  

W dalszej kolejności Niepodległościowy Apel Pamięci po-

prowadził Franciszek Rzeszutek, Dyrektor OKGG. 

Odzew podawał chór chłopców z klas ósmej i trze-

ciej gimnazjum, a sygnał werbli wzmacniał siłę we-

zwań. 

 Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 

pod kamiennym obeliskiem  wieńce złożyły delega-

cje: Zarządu oraz Rady Powiatu Gorlickiego Władz 

Miasta Gorlice Nadleśnictwa Gorlice, Państwowego 

Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, Gminy 

Gorlice Wójt Ryszard Guzik oraz Wójt elekt Jan 

Przybylski, Rady Gminy Gorlice, Dyrektorów Szkół 

Podstawowych, Dyrektorów Przedszkoli, Kierowni-

ków Jednostek Organizacyjnych,  Niepublicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej, Rady Sołeckiej, OSP 

i Młodzieżowej Drużyny, KGW w Zagórzanach 

oraz IV Drużyna Harcerska „Gryf” z Szymbarku. 

Członkowie delegacji dokonali pamiątkowych wpi-

sów. Grupa Młodzi – Aktywni Lokalnie złożyła 

kwiaty na grobie Premiera II RP, Aleksandra 

Skrzyńskiego. 

 Wójt Gminy Gorlice Ryszard Guzik podzię-

kował wszystkim za czas świętowania Jubileuszu. 

Uroczystą oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra 

dęta OSP w Dominikowicach. Wszyscy uczestnicy 

ustawili się do wspólnego zdjęcia, a tabliczki z ha-

słem STO LAT, POLSKO! wzniosły się bardzo wy-

soko. Działaniami przedsięwzięcia koordynowała 

Małgorzata Stępień. Zespół ds. NIEPODLE-

GŁEJ tworzyli nauczyciele: Anna Chochołek, Ry-

szard Jamro, Aneta Motyka, Marzena Nikiel 

oraz Joanna Cieśla i Alicja Pyznar. 

 

 

Więcej: 

http://gmina.gorlice.pl/index.phps=&id=688-sto_ 

lat_polsko 

https://gorlice.tv/6375-gmina-gorlice-swietowala-

100-lecie-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci 

.html  
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 Ministerstwo Edukacji Narodowej wspól-

nie z Radą Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej 

Polskiej działającą przy MEN zaproponowało 

ogólnonarodową formę uczczenia 100-lecia odzy-

skania niepodległości pn. „Rekord dla Niepodle-

głej”. Zgodnie z inicjatywą również w naszej szko-

le świętowaliśmy piątek, 9 listopada 2018 r. jako 

„Dzień dla Niepodległej”. Była to kwintesencja 

wielu inicjatyw i działań naszych uczniów i nauczy-

cieli realizowanych przez kilka miesięcy. Zgłosili-

śmy się do wielkiej akcji bicia „Rekordu dla Nie-

podległej”, aby ten dzień zapisał się również w hi-

storii naszej szkoły jako pamiątka dla przyszłych 

pokoleń. Właśnie 9 listopada 2018 r. o godz. 11.11 

tak jak w wielu szkołach w Polsce i poza jej grani-

cami siedemdziesięcioosobowa grupa uczniów klas 

I-IV SP, nauczyciele i pracownicy obsługi uroczy-

ście wyśpiewała cztery zwrotki „Mazurka Dąbrow-

skiego”. Dołączyliśmy do wielkiej biało-czerwonej 

rodziny. Nasze radosne świętowanie to wyraz 

wdzięczności za to, że mamy wolną, niepodległą 

Ojczyznę. 
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Bijemy „Rekord dla Niepodległej” 

 W piątek 9 listopada 2018 roku  dokładnie 

o godzinie 11:11, gdy młodsze dzieci i nauczyciele 

uczestniczyli w ogólnonarodowej akcji „Rekord dla 

Niepodległej”,  uczniowie z klas V-VIII SP i III gim-

nazjum z wychowawcami wyruszyli w drogę. Marsz 

„Z kokardą biało - czerwoną dla Niepodległej” zaini-

cjowała grupa Młodych – Aktywnych Lokalnie. Wła-

snoręcznie przygotowane kokardy w barwach narodo-

wych uczniowie z dumą ponieśli jako patriotyczny 

symbol Polaków. W przeszłości rozetki były przypi-

nane podczas manifestacji patriotycznych oraz w cza-

sie powstań narodowych. Młodzież szkolna postano-

wiła drogę przemarszu od budynku szkoły na Cmen-

tarz Wojenny nr 125 w Zagórzanach, miejsce Gmin-

nych obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości, wypełnić happeningiem. Angielskie 

określenie „dziania się”, „zdarzenia” oznacza zago-

spodarowanie przestrzeni z logiczną narracją, zesta-

wem znaków, gestów, postaci.. Nasz happening na-

brał cech otwartości, bezpośredniości, był nastawiony 

na aktywizację widzów, czyli mieszkańców wioski 

oraz wszystkich uczestników ruchu drogowego. Wy-

darzenia nabrały wyraźnej dramaturgii.  

Happening!!! 

Z kokardą biało - czerwoną 

 dla Niepodległej 

Młodzież skandowała patriotyczne hasła  typu: 

STO LAT POLSKO, VIVAT NIEPODLEGŁA, 

CHODŹCIE Z NAMI, ŚWIĘTUJ Z NAMI. 

Okrzykom towarzyszyło wznoszenie tabliczek, 

sygnały dźwiękowe, zachęcające gesty. Mieszkańcy 

z zainteresowaniem przyglądali się maszerującej 

grupie, słowami i gestami okazywali swoją sympa-

tię, a niektórzy nawet przyłączali się i wspólnie do-

tarli przed godziną 12:00 na miejsce uroczystości. 

Podczas obchodów młodzież otoczyła ołtarz polo-

wy i wyeksponowała główne hasło jako element 

dekoracji. Aktywnie uczestniczyła we mszy św. 

i Niepodległościowym Apelu Pamięci. 



 Jesteśmy wybrańcami losu, to nasze pokole-

nie przeżywa i świętuje Stulecie Odzyskania przez 

Polskę Niepodległości. Jako szkolna wspólnota 

chcieliśmy się należycie przygotować i świadomie 

przeżyć Wielki Jubileusz suwerennego kraju. Już od 

października na lekcjach techniki, plastyki, zajęciach 

z wychowawcą, w szkolnej świetlicy uczniowie zło-

żyli około czterystu kokard narodowych. Kokarda 

jest kolistą rozetką i przepisowo składa się z dwóch 

okręgów białego centralnego oraz okalającego go 

czerwonego. Zgodnie z heraldycznym znaczeniem 

barw kokarda odwzorowuje godło Królestwa Pol-

skiego z 1815 roku: białego orła na czerwonym 

polu. Uczniowie precyzyjnie oklejali kółka wstążka-

mi, aby każdy z nas mógł z dumą przypiąć rozetkę 

na czas Narodowego Święta Niepodległości. Ko-

kardki zostały również przygotowane dla uczestni-

ków gminnych obchodów. 

Grupa Młodzi – Aktywni Lokalnie na tę okoliczność 

wykonała tabliczki z hasłem STO LAT, POLSKO! 

oraz zaplanowała wydarzenia happeningowe. Chłop-

cy z klasy siódmej zielonymi gałązkami ozdobili zni-

cze, które zapłoną na żołnierskich mogiłach cmenta-

rza nr 125. Aby szkoła na zewnątrz mogła promie-

niować patriotyczną radością i przyciągać uwagę 

mieszkańców wsi na oknach pojawiły się olbrzymie 

biało-czerwone serca, złożone z papierowe serdu-

szek naszych uczniów.  

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i opiekuna 

Joanny Cieśli każda klasa zaprezentuje wybrany 

utwór podczas II Przeglądu Pieśni Patriotycznych 

„Dla Niepodległej”. 

Gazetka ścienna „NIE1OODLEGŁA” przybliża 

sylwetki Ojców Niepodległości, a zainteresowani 

rozwiązują tematyczne krzyżówki. Wszyscy przy-

gotowujemy się do bicia rekordu w śpiewaniu 

hymnu państwowego. We wrześniu duża grupa 

uczniów zaangażowała się w Gminnej Grze Nie-

podległościowej „Skarb Narodu”. Tak szeroko 

zakrojone działania są efektem współpracy 

uczniów z zespołem nauczycieli ds. Niepodległej.  

Wieszcz narodowy Adam Mickiewicz pisał: „Ja 

i Ojczyzna to jedno”, dziś każdy z nas może wy-

brać właściwą dla siebie formę okazania patrioty-

zmu.  
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Sto lat, Polsko! - przygotowania 



 Wyjątkowo ciepła aura złotej polskiej jesieni 

zapewniła naszej grupie Młodych – Aktywnych Lo-

kalnie bardzo przyjemny pobyt w Warszawie. Stolica 

otrzymała nową odsłonę na stulecie odzyskania 

przez Polskę niepodległości. W bogatym programie 

wycieczki tematycznej w dniach 11-12 października 

2018 roku znalazły się ważne miejsca: budynki pol-

skiego parlamentu na Wiejskiej, nowoczesne Mu-

zeum Żydów Polskich POLIN, Zamek Królewski, 

zaskakujące Narodowe Centrum Pieniądza, Łazienki, 

Belweder, Muzeum Wojska Polskiego oraz Muzeum 

Powstania Warszawskiego. Dziś normą się już stało, 

że muzea są interaktywne, turyści prowadzeni przez 

animatorów świadome poznają ekspozycje, sami mo-

gą wiele rzeczy sprawdzić, dotknąć, osobiście do-

świadczyć. Wyjątkowym i zupełnie nieplanowanym  

faktem było uczestnictwo w uroczystej zmianie war-

ty przed Grobem Nieznanego Żołnierza, Apelu Po-

ległych i składaniu wieńców w rocznicę bitwy pod 

Lenino. Dane nam było wystąpić w roli naocznych 

świadków święta zwykle transmitowanego przez 

TVP. Absolutnie  zaskakującym przeżyciem dla 

wszystkich okazała się salwa karabinowa oddana 

w hołdzie uczestnikom walk sprzed 75 lat. Wszyscy 

zadrżeli. 

Mogliśmy porównać obchody stulecia odzyskania 

niepodległości z perspektywy stolicy państwa z tymi, 

które odbywają się w Małopolsce, kolebce Legionów 

Piłsudskiego i Szarej Piechoty. Z dumą oglądaliśmy 

w Muzeum Wojska Polskiego ekspozycję o bitwie 

gorlickiej z 1915 roku, która wyeliminowała Rosję 

z wojny. Długa droga powrotna była czasem integra-

cji, wspólnego śpiewu, rozpamiętywania świeżych 

wspomnień, które z czasem nabiorą głębi i nowego 

kolorytu. 

Młodzi - Aktywni Lokalnie  

zwiedzali stolicę  
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 Nasza szkoła uczestniczy w projekcie  Mło-

dzi - Aktywni Lokalnie koordynowanym przez Sto-

warzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Ropica 

Polska w ramach Programu Funduszu  Inicjatyw  

Obywatelskich. Głównym założeniem jest zwięk-

szenie aktywnego i konstruktywnego uczestnictwa 

młodzieży i społeczności lokalnych w życiu spo-

łeczno-publicznym. Zrekrutowano łącznie 44 

uczniów ze szkół w Dominikowicach, Ropicy Pol-

skiej i Zagórzan. Nasza jedenastka: Daria Dutka, 

Madzia Biernacka, Adrian Brach, Patrycja 

Brach, Gabriela Czyżyk, Konrad Fugiel, Patryk 

Mońka, Eryk Mruk, Amelka Pyrcioch, Kasia 

Jamro i Ola  Stolarska w dniach 27–28 września 

2018 r. uczestniczyła w treningu kompetencji spo-

łecznych i obywatelskich prowadzonym innowacyj-

nymi metodami. W Zakopanem młodzież pogłę-

biała znajomość metody pracy projektowej, uczyła 

się diagnozować, planować i organizować inicjatywy 

ze społecznością lokalną. Z zadowoleniem można 

zauważyć, że młodzi ludzie sięgają po kreatywne 

pomysły, potrafią inicjować działania, które mogą 

generować współpracę z dorosłymi, odważnie po-

szukują wsparcia, aby skutecznie dążyć do celu. 

Przed nami ciąg interesujących warsztatów, inicja-

tyw i wyjazdów tematycznych. To dopiero półme-

tek  projektu. Opiekunem grupy jest Małgorzata 

Stępień. 

Młodzi - Aktywni Lokalnie  



Drogi do wolności – prelekcja dla uczniów 

 Dnia 27 listopada w szkole pojawił się wy-

jątkowy gość mgr Mateusz Jamro. Pochodzi z Za-

górzan, jest absolwentem  naszej szkoły, obecnie 

studentem studiów doktoranckich. Odpowiedział 

na zaproszenie dyrekcji i grupy Młodzi – Aktywni 

Lokalnie i włączył się w nasze działania „Dla Nie-

podległej”. Prelegent swoje niecodzienne wystąpie-

nie przeplatał  ciekawymi slajdami. Uczniowie na 

lekcjach historii poznają podstawowe fakty od roz-

biorów, przez powstania narodowościowe, aż do 

wojny i samego faktu odzyskania suwerenności. 

Zależało nam, aby uczniów zaciekawić, pokazać 

wielkie osiągnięcia,  inaczej opowiedzieć o Polsce 

dwudziestolecia międzywojennego. Dlatego refe-

rent skupił się na uzmysłowieniu, ile podstawo-

wych trudności Polacy musieli pokonać, aby zbu-

dować państwo. Następnie zaprezentował szcze-

gólne osiągnięcia Polaków: Lwowska Szkoła Mate-

matyków i wyjątkowy talent Stefana Banacha, szyb-

szy od współczesnych pociąg do Zakopanego, 

Wielką Krokiew w Zakopanem. Państwo w żadnej 

dziedzinie Nagrody Nobla nie dostanie, ale Polak 

Władysław St. Reymont został w 1924 roku laurea-

tem literackiej Nagrody Nobla za „Chłopów”. 

Swobodny tok opowieści prowadzącego, mało 

znane zdjęcia, udział polskich naukowców w pra-

cach nad rozszczepieniem atomu, nowości tech-

niczne okazały się świetnym sposobem spędzenia 

czasu. W patriotycznej prelekcji wystąpili wokaliści: 

Magdalena Biernacka, Amelia Pyrcioch i Antoni 

Żegleń.  

Tematyczną dekorację przygotował pan Ryszard 

Jamro, obsługę sprzętu technicznego zapewnił 

Kacper Kukla. Grupa Młodych – Aktywnych Lo-

kalnie przeprowadziła ewaluację spotkania. Ucz-

niowie gorąco podziękowali Prelegentowi. 
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skocznia narciarska, literacki Nobel dla Wł. S. Rey-

monta w 1924r., czy światowy hit muzyczny „Tango 

Milonga” Jerzego Petersburskiego. Prelekcji towa-

rzyszyły występy laureatów konkursów piosenki pa-

triotycznej, Magdalena Biernacka wykonała utwór 

„Jest takie miejsce”, Amelia Pyrcioch - „Warszawo, 

ma”, pięknym podsumowaniem była „Wolność”  

w wykonaniu Antoniego Żeglenia. Mieszkańcy Za-

górzan nagrodzili gromkimi brawami wykładowcę, 

a swoje odczucia mogli wyrazić poprzez dokończe-

nie zdania: „Z prelekcji Drogi ku wolności najlepiej 

zapamiętam… Młodzież z grupy projektowej rozda-

ła biało-czerwone karteczki. Zebrane opinie po-

twierdziły sens tego działania, a prelegenta i organi-

zatorów napełniły głęboką satysfakcją, że poznawa-

nie historii własnego narodu może być interesujące, 

a czasem nawet zabawne. 

 Mamy to szczęście, że jesteśmy świadkami 

Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Chcemy, aby wszystkim na długo wydarzenia zapa-

dły w pamięć. Dzięki udziałowi w projekcie Mło-

dzi – Aktywni Lokalnie chcieliśmy podzielić się 

historycznymi informacjami z mieszkańcami Gmi-

ny Gorlice. Wyjątkowe spotkanie odbyło się we 

wtorek 27 listopada w godzinach popołudniowych. 

Zaprosiliśmy prelegenta mgr Mateusza Jamro  

(obecnie w trakcie studiów doktoranckich), który 

w atrakcyjny sposób wyjaśniał dorosłym zagma-

twane drogi ku wolności.  Na przykładzie bliskich 

wszystkim Gorlic, uzmysłowił jak wiele zawiłości 

w sferze społecznej, gospodarczej i politycznej 

trzeba było pokonać w 1918 roku, aby stworzyć 

jeden organizm państwowy. Spokojnie można te 

wysiłki rozpatrywać w kategoriach cudu, jeżeli się 

uwzględni, że każdy odcinek granic Polacy musieli 

sobie wywalczyć. Pytanie: Czy II Rzeczpospolita 

Polska zasłużyła na Nagrodę Nobla? - pozornie 

wydaje się przewrotne. Referent wskazał tylko nie-

które z wielkich zasług państwa polskiego: wielkie 

przemiany stylu życia, prawa wyborcze Polek, 

Lwowska Szkoła Matematyczna, którzy wprowa-

dzili naukę na nowe tory, nowoczesne pociągi,  

 Czy II Rzeczypospolita zasłużyła na Nobla? 

prelekcja dla środowiska 
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Ciekawostki: 

 Pierwsza Kompania Kadrowa wyruszyła 

6 sierpnia 1914 roku  z ulicy Oleandry w Krakowie 

w kierunku Kielc, aby tam wywołać powstanie prze-

ciwko Rosji. Po wojnie tu wybudowano Dom im. 

Józefa Piłsudskiego, który jest obecnie siedzibą Mu-

zeum Czynu Niepodległościowego. 

Szare mundury organizacji strzeleckich 

jako wzór dla mundurów legionowych, brak koloro-

wych elementów, guziki obszyte materiałem były 

zmianami rewolucyjnymi. Szybko się okazało, że 

legioniści lepiej maskują się w terenie, a straty oso-

bowe po walkach są mniejsze niż w „kolorowych” 

armiach. Żołnierze nosili okrągłe czapki z szarego 

lub granatowego sukna ze skórzanym daszkiem, 

zwane maciejówkami. Do nich przypinali orzełki 

legionowe. 

 Związek Strzelecki (1910) – organizacja 

zrzeszająca i szkoląca młodzież oraz studentów 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, gotowych poświęcić 

życie dla ojczyzny i walczących o jej niepodległość. 

Związek działał w dwóch najważniejszych mia-

stach Galicji: Krakowie i Lwowie. W chwili wybu-

chu wojny było zarejestrowanych 6449 strzelców, 

potem przechodzili w szeregi Legionów Polskich. 

Ciekawostka 

Związek zainicjował tworzenie szkół podoficer-

skich i oficerskich, dzięki czemu strzelcy ćwiczyli 

na strzelnicach, legalnie kupowali broń i amunicję. 

Oprócz przysposobienia wojskowego uczestniczyli 

w kursach i szkoleniach z różnych dziedzin nauki. 

 Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 

„Sokół” - pionierska organizacja wychowania  fi-

zycznego i sportu w Polsce. Najstarsze polskie to-

warzystwo, którego członkowie przyczynili się 

m.in. do popularyzacji gimnastyki w społeczeń-

stwie polskim, powstania wielu klubów sporto-

wych i Związku Harcerstwa Polskiego. Sokół dzia-

łał aktywnie w okresie zaborów, po odzyskaniu 

niepodległości aż do 1939 roku. 
 

 Legiony Polskie powstały w sierpniu 

1914 roku w Galicji, czyli u boku Austro-Węgier. 

Składały się z trzech brygad, którymi dowodzili 

m.in. Józef Piłsudski, gen. Józef Haller, gen. Wik-

tor Grzesicki czy gen. Stanisław Szeptycki. Przez 

szeregi przewinęło się ok. 20 tys. żołnierzy. Pod-

czas wojny walczyli: pod Opatowcem, Łowczów-

kiem, Rokitną, Kostiuchnówką, Kaniowem.  
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 Wielka Wojna wybuchła 28 lipca 1914 

roku po zamachu w Sarajewie na arcyksięcia 

Franciszka Ferdynanda. Zawieszenie broni na 

froncie zachodnim podpisano 11 listopada 1918 

roku o godz. 11:11 w lasku Compiegne pod Pary-

żem. 

Strony walczące to: 

- Państwa Centralne (wcześniej Trójprzymie-

rze): Niemcy, Austo-Węgry, Bułgaria i Turcja; 

- Ententa (Trójporozumienie): Wielka Brytania, 

Francja, Rosja, Serbia, Japonia, Włochy i Japonia. 

- Traktat wersalski – 28 czerwca 1919 roku 

podpisano pokój  z Niemcami, który gwaranto-

wał powrót na mapę świata niepodległej Polski. 
 

Ciekawostki: 

USA przystąpiły do wojny po stronie Ententy po 

storpedowaniu 7 maja 1917 roku transatlantyckie-

go statku pasażerskiego LUSITANIA przez nie-

miecki okręt  U-Boot.  

Traktat brzeski – podpisany 3 marca 1918 roku 

separatystyczny pokój miedzy Rosją a Niemcami 

i Austro-Węgrami zakończył wojnę na  froncie 

wschodnim. 

Baśka – imię niedźwiedzicy ulubienicy oddziału 

murmańczyków, w 1919 roku uczestniczyła 

w defiladzie żołnierzy na Placu Saskim, potem 

podała łapę Piłsudskiemu. 

 

 Obrona Lwowa i Kresów Wschodnich 

przed Ukraińcami trwała od 1 listopada 1918 

roku do 22 maja 1919 roku. Po wojnie Lwów 

nazywany „Semper Fidelis” znów był polskim 

miastem, odznaczonym srebrnym Krzyżem orde-

ru Virtuti Militari.  

Obrońcy z dumą nosili specjalną odznakę: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taką odznakę otrzymał mieszkaniec Zagórzan – 

Józef Wacławik (05.06.1896 – 14.01.1979), po-

wołany do armii austriackiej, potem walczący 

w obronie Kresów Wschodnich pod dowódz-

twem gen. Tadeusza Rozwadowskiego aż do 

czerwca 1919 roku. 
 

Ciekawostki: 

W obronie miasta wzięli udział studenci, młodzi 

robotnicy, uczniowie szkół średnich i zawodo-

wych, a także kilkunastoletnie dzieci, które ucie-

kały z domu na front. Najmłodszy obrońca miał 

9 lat. 



 Antoni Petrykiewicz zmarł 28 grudnia 

1918 roku w wyniku odniesionych ran. Miał 13 lat, 

pośmiertnie został odznaczony przez marszałka 

J  Piłsudskiego srebrnym krzyżem orderu Virtuti 

Militari. Do dziś jest najmłodszym kawalerem tego 

odznaczenia. 

Polegli w obronie miasta spoczęli na Cmentarzu 

Obrońców Lwowa, Orlęta mają swoja kwaterę. 

Urna z prochami anonimowego obrońcy została 

umieszczona w Grobie Nieznanego Żołnierza 

w Warszawie. 

Zaślubiny Polski z morzem – 10 lutego 1920 

roku w Pucku odbyły się uroczystości powrotu 

Polski nad Bałtyk. Na mocy traktatu wersalskiego 

granica morska liczyła tylko 147km. Przy huku ho-

norowych salw armatnich i dźwiękach hymnu na-

rodowego wciągnięto na maszt banderę morską. 

Chorążowie zamoczyli sztandary w wodzie, jako 

symboliczne powitanie morza przez Polaków. 
 

Ciekawostka 

Gen. J. Haller wyjechał konno do wody i jak na 

prawdziwym ślubie wrzucił do Bałtyku platynowy 

pierścień, a drugi założył sobie na palec. 
 

 Powstania śląskie (1919-1921) Górny 

Śląsk był terenem spornym między Polakami 

a Niemcami. O przynależności miał zdecydować 

plebiscyt, czyli głosowanie miejscowej ludności. 

Przywódcą Polaków był Wojciech Korfanty. Ślą-

zacy stoczyli aż trzy powstania: 
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Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 - to walki 

Polski i Rosji Radzieckiej o naszą granicę wschod-

nią. Przywódca bolszewików W. I. Lenin 18 listo-

pada 1918 r. wydał rozkaz rozpoczęcia operacji 

„Wisła”, aby „przez trupa białej Polski” ponieść 

hasła rewolucji robotniczej dalej do Europy Za-

chodniej. Trzeba zauważyć, że jednocześnie mło-

dziutkie państwo polskie walczyło na kilku fron-

tach, praktycznie o wszystkie swoje granice. Prze-

łomowa była bitwa warszawska w 1920 r., tzw. cud 

nad Wisłą, odrzuciła Armię Czerwoną daleko na 

wschód. Walki zakończył pokój ryski podpisany 18 

marca 1921 r. 
 

Ciekawostki: 

Bitwa warszawska jest jedną z osiemnastu przeło-

mowych i najważniejszych bitew w dziejach świata. 

Polacy zahamowali pochód komunizmu na Za-

chód. Decydującym momentem walk 15 sierpnia 

było zdobycie przez Polaków radiostacji, przez 

którą Armia Czerwona łączyła się z władzami w 

Mińsku. Polacy zagłuszali rozkazy wroga, nadając 

długie fragmenty Biblii. Po dwóch godzinach 4. 

Armia sowiecka została wyeliminowana z frontu. 

Ponieważ wtedy przypada święto Wniebowzięcia 

NMP, tzw. Matki Boskiej Zielnej, Polacy określają 

bitwę „cudem”. Dzień 15 sierpnia jest Świętem 

Wojska Polskiego. 
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Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi 

Ropica Polska w celu uczczeniu setnej rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości zapropo-

nowało uczniom klas szkół podstawowych inną 

formę aktywności poznawczej. Fabuła gry tereno-

wej opiera dotyczy losów tajemniczego listu Ana-

tola Skrzyńskiego. Żołnierz odniósł ciężkie rany 

2 maja 1915 r. podczas przełomowej bitwy pod 

Gorlicami. Jednak… przed śmiercią zdążył ukryć 

sekret gdzieś na wzgórzu Pustki. List zawiera za-

szyfrowane informacje, a uczestnicy starają się zła-

mać kod. Śmiałkowie weszli do gry, zarejestrowali 

drużyny. Etap szkolny odbył się w dniach 18-20 

września. Młodzież drogą elektroniczną odbierała 

zadania: rozpoznawanie obiektów, wykreślanie ha-

sła, odnalezienie i sfotografowanie kaplicy grobo-

wej Skrzyńskich. Na bieżąco odsyłali drogą inter-

netową rozwiązania, aby spełnić warunek popraw-

ności i czasu. Z naszej szkoły do Wielkiego Finału 

w Łużnej zakwalifikowały się drużyny: 

„Zagórzańskie Orły” – Martyna Machowska, Zu-

zanna Śliwa i Bartosz Dziki, „Waleczne Dziew-

czyny” – Martyna Bargieł, Amelia Pyrcioch i An-

gelika Wachowicz,  „Szara Piechota” – Adrian 

Brach, Konrad Fugiel i Patryk Mońka.  

Wielki Finał rozegrał się 5 października. Od godzi-

ny 9:00 na Wzgórzu Pustki  drużyny wystartowały 

z czterech baz. Wszyscy rozwiązywali identyczne 

zadania, tyle że w innej kolejności. Liczyły się pre-

cyzja i czas wykonania. Trzy zespoły z Zagórzan 

starały się z poświęceniem przemierzyć kolejne 

etapy, aby skrupulatnie zgromadzić wszystkie litery 

hasła: NIE WSZYSTEK UMRĘ. Szczęście dopi-

sało „Zagórzańskim Orłom”, to oni znaleźli się 

wśród trzech najsprawniejszych zespołów gminy.  

Odebrali indywidualne nagrody, statuetkę i dy-

plom dla swojej szkoły. Równie olbrzymie gratu-

lacje należą się  „Walecznym Dziewczynom” oraz 

„Szarej Piechocie”. W sprawnej organizacji gry 

nieodzowna była praca naszych łączniczek: Ma-

dzi Biernackiej i Gabrysi Czyżyk oraz Kasi Jamro 

i Oli Stolarskiej. Kurierki wykazały się stoickim 

spokojem, odpowiedzialnością, wyrozumiałością 

i cierpliwością wobec rozemocjonowanych gra-

czy. Wszystkich połączyła chęć złamania szyfru, 

aura tajemniczości Cmentarzy 122 i 123, ale też 

pozytywna rywalizacja, kto się okaże szybszy, 

sprytniejszy, dokładniejszy w odczytaniu zadania 

i jego interpretacji. Pod korzeniami buków i odła-

mami skał oczekiwał na swoje odkrycie Skarb 

Narodu: krucyfiks i biało-czerwona flaga. Trzeba 

przyznać, że równie dobrze bawili się uczestnicy 

gry, ich opiekunowie, jak i organizatorzy gminnej 

imprezy. Strategię opracował zespół nauczycieli: 

Agnieszka Mazur - koordynator, Agata Wszołek 

i Małgorzata Stępień. Na zakończenie każda 

szkoła otrzymała pamiątkowy dyplom i statuetkę, 

a uczniowie kubeczki z logo Gminnej Gry Naro-

dowej  w stulecie Niepodległości Polski.  

Gminna Gra Niepodległościowa „Skarb Narodu”  

Zupełnie nowa propozycja dla młodzieży  
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Program obchodów Dnia Niepodległości  

Sto lat, Polsko! 

PROGRAM OBCHODÓW piątek 9. listopada 2018 roku 

 

Szkoła 
 

8:30 – 10:30 Przegląd pieśni patriotycznych w wykonaniu klas I-VIII SP i 3 gim. 

11:11 Bijemy rekord – Śpiewanie hymnu  klasy I-IV SP 

11:15 Happening „Z kokardą biało-czerwoną dla Niepodległej” – kl. V-VIII SP i 3 gim. i wycho-

wawcy  

 

 

Gminne obchody Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości 
 

Cmentarz Wojenny nr 125 w Zagórzanach 
 

1. Rozstawienie płonących zniczy na grobach żołnierskich 

2. Wręczanie kokard narodowych gościom i delegacjom. 

3. Formowanie szyku uczestników mszy św. w przestrzeni cmentarza (8 pocztów sztandarowych: 

szkoły Gminy Gorlice, Nadleśnictwo, OSP), grupa z napisem 100 LAT POLSKO, delegacje, samo-

rządowcy, dyrektorzy, młodzież szkolna, nauczyciele, rodzice, mieszkańcy Zagórzan. 

4. Polowa Msza święta w intencji Ojczyzny - godz. 12:00 

5. Ceremonia patriotyczna - godz. 13:00 

6. Powitanie gości i uczestników – Dyrektor Iwona Jamro 

7. Wspólny śpiew czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego 

8. Okolicznościowe przemówienie - Iwona Jamro Dyrektor SP im. KEN w Zagórzanach. 

9. NIEPODLEGŁOŚCIOWY APEL PAMIĘCI  (dyr. F. Reszutek, odzew  uczniów) 

10. Uroczyste składanie wieńców i wpis pamiątkowy 

11. Podziękowanie Wójta Ryszarda Guzika i zakończenie uroczystości. 

12.  Wspólne zdjęcie pamiątkowe. 


