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Kiedy się wypełniły dni 

i przyszło zginąć latem, 

prosto do nieba czwórkami szli 

żołnierze z Westerplatte. 

 

(A lato było piękne tego roku). 

 

I tak śpiewali: Ach, to nic,  

że tak bolały rany, 

bo jakże słodko teraz iść 

na te niebiańskie polany. 

 

(A na ziemi tego roku było tyle 

wrzosu na bukiety.) 

 

 

W Gdańsku staliśmy tak jak mur, 

gwiżdżąc na szwabską armatę, 

teraz wznosimy się wśród chmur, 

żołnierze z Westerplatte. 

 

I śpiew słyszano taki: -- By 

słoneczny czas wyzyskać, 

będziemy grzać się w ciepłe dni 

na rajskich wrzosowiskach. 

 

Lecz gdy wiatr zimny będzie dął 

i smutek krążył światem, 

w środek Warszawy spłyniemy 

w dół, 

żołnierze z Westerplatte. 

Konstanty Ildefons Gałczyński 

1939 rok 

 

Drodzy Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 209 im. H. Ordonówny, 

u progu nowego roku szkolnego spójrzcie na zdjęcie powyżej i pomyślcie proszę choć chwilę 

o Rodakach, którzy 80 lat temu oddali życie także za to, by znów była polska szkoła, a w niej 

lekcje historii . Pamiętajcie o Nich … W tej pamięci jest wielka siła!   
Wasz nauczyciel historii 

 
 

   

 

 

Początek wojny 

O godzinie 4:30 rano 1 września 1939 roku niemiecki pancernik Schleswig-Holstein 

odcumował od nabrzeża i ruszył w stronę 

zakola kanału portowego, zwanego Zakrętem 

Pięciu Gwizdków. Powoli zaczął zbliżać się do 

Westerplatte. W kwadrans później działa 

okrętu otworzyły ogień i do szturmu na 

Wojskową  

Składnicę Tranzytową ruszyło ponad 3 tysiące 

niemieckich żołnierzy z morza, lądu i 

powietrza.  

O godzinie 4.45 rozpoczęła się II wojna światowa.  

Załogą Westerplatte był jeden oddział wartowniczy składający się ze 182 ludzi. Całe uzbrojenie 

stanowiło 5 wartowni, 1 działo polowe, 2 działka przeciwpancerne i 4 moździerze. Pomimo 

przytłaczającej przewagi wroga polscy żołnierze nieugięcie bronili placówki. 

https://historia.trojmiasto.pl/Westerplatte-i-Gdansk-na-

zdjeciach-przed-i-po-II-wojnie-swiatowej 

 

https://historia.trojmiasto.pl/Westerplatte-i-Gdansk-na-zdjeciach-przed-i-po-II-wojnie-swiatowej
https://historia.trojmiasto.pl/Westerplatte-i-Gdansk-na-zdjeciach-przed-i-po-II-wojnie-swiatowej
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Na Westerplatte, u wejścia do portu 

gdańskiego znajdowała się Polska 

Wojskowa Składnica Tranzytowa. Był to 

symbol polskości w Wolnym Mieście 

Gdańsku. Prawo do utrzymania straży 

wojskowej na półwyspie przyznała Polsce 

7 grudnia 1925 roku Liga Narodów. 

Pierwszy oddział wartowniczy pojawił się 

na Westerplatte w styczniu 1926 roku. 

Nadludzki wysiłek 

Żołnierze nie byli przygotowani do kilkudniowej walki. Zadaniem załogi, dowodzonej przez mjr. 

Henryka Sucharskiego, było utrzymać się 12 godzin w walce, dlatego nie zachodziła potrzeba 

gromadzenia żywności, amunicji i lekarstw. Zapasy wystarczyły na krótko. Od 2 września 

obroną półwyspu dowodził zastępca majora Sucharskiego, kapitan Franciszek Dąbrowski. 

- Siedem dni bez zmiany na posterunkach, bez światła, bez wody i bez spania - wspominał 

kapral Edward Łuczyński. - W nocy o spaniu nie było mowy, bo Niemcy podkradali się pod 

nasze placówki i trzeba 

było czuwać ze zwiększoną 

uwagą. - Nadzieja na 

pomoc trwała 12 godzin, a 

potem następne 12 

godzin. Drugiego dnia, po 

bombardowaniu lotniczym 

zrodziła się desperacja. Nie 

było  innego wyjścia niż 

śmierć. Nie było już odwrotu – mówił porucznik Leon 

Pająk.  

Westerplatte: zamiast 12 godzin walczyli 7 dni 

Siódmy dzień walk był dniem ostatecznym. 7 września 

1939 zabrakło amunicji, a żołnierze byli skrajnie 

wyczerpani fizycznie. Major Henryk Sucharski podjął 

decyzję o kapitulacji. Zdawał sobie sprawę, że sytuacja 

w kraju jest trudna, a dalsza walka przyniosłaby tylko 

kolejne ofiary. 

 

 

https://muzeum1939.p

l  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Obrona_We

sterplatte#/media/Plik:Westerplatte_kapi

tulacja.jpg 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Obrona_Westerplatte#/media/Plik:Westerplatte_kapitulacja.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obrona_Westerplatte#/media/Plik:Westerplatte_kapitulacja.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obrona_Westerplatte#/media/Plik:Westerplatte_kapitulacja.jpg
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Westerplatte po wojnie 

        

W marcu 1940 roku utworzono na Westerplatte podobóz obozu koncentracyjnego  

w Stutthofie. 

 

W 1946 roku rozpoczęto rozminowywanie terenu 

półwyspu. W lipcu tego roku na miejscu 

zniszczonej w 1939 roku wartowni nr 5 ustawiono 

krzyż i tablicę z nazwiskami poległych, tworząc 

symboliczny cmentarz. 

W okresie stalinizmu Westerplatte było 

niewygodnym symbolem dla ówczesnych władz, 

które prześladowały żołnierzy służących w wojsku 

II Rzeczypospolitej. W 1962 roku na zlecenie władz 

komunistycznych z symbolicznego cmentarza 

usunięto krzyż, a na jego miejscu umieszczono 

czołg   T-34 z 1945 roku.  

W 1966 roku na półwyspie odsłonięto 25-metrowy pomnik Obrońców Wybrzeża. 1 września 

1971 na cmentarzu złożono, sprowadzone z Włoch, prochy dowódcy Składnicy majora 

Henryka Sucharskiego. 

W sierpniu 1981 roku w wyniku starań gdańskiej "Solidarności" na Westerplatte powrócił 

krzyż. Symboliczne znaczenie miało spotkanie Jana Pawła II z młodzieżą, do którego doszło tam 

12 czerwca 1987. Dwa lata później z półwyspu usunięto czołg T-34. 

Informacje przygotowała ze strony: 
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/678997,Westerplatte-zamiast-12-godzin-walczyli-7-dni 

Julia Trębicka 

Klasa 8a 

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/678997,Westerplatte-zamiast-12-godzin-walczyli-7-dni
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Ludzie od niepamiętnych 

czasów marzyli o lataniu. Na 

podstawie obserwacji ptaków 

Leonardo da Vinci zaprojektował 

pierwszą lotnię.  

Pionierzy latania, tacy jak 

Niemiec Otto Lilienthal, 

udowodnili, że szybowiec może 

wynieść człowieka w powietrze. 

Jednak prawdziwy samolot, poruszany 

silnikiem tłokowym udało się skonstruować dopiero w 1903r dwóm 

Amerykańskim braciom Orville’owi  i Wilbour’owi  Wrightom. 

 

Flyer I, samolot braci Wright (1903)rys. B. Wróblewski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © 

Wydawnictwo Naukowe PWN 

 

 

 

https://histmag.org/latajacy-cyrk-leonarda-da-vinci-12523 
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Od tamtej pory rozpoczął się dynamiczny rozwój konstrukcji lotniczych, a 

nowy wynalazek szybko znalazł zastosowanie w armiach pierwszej, a potem 

drugiej wojny światowej. Szybki postęp techniczny spowodował, iż lotnictwo w 

czasie drugiej wojny światowej to już w pełni dojrzały i samodzielny rodzaj wojsk. 

Wcześniej samoloty pełniły raczej funkcje pomocnicze w stosunku do innych 

formacji wojskowych. 

W końcu lat 30 XX w żadna armia biorąca udział w światowym konflikcie nie mogła 

myśleć o zwycięstwie bez nowoczesnego i silnego lotnictwa. 

 

1 września 1939r. Niemcy bez wypowiedzenia wojny zaatakowały Polskę. 

Jak zatem wyglądały siły lotnicze tych dwóch krajów ? 

 

 
    Siły lotnicze Niemiec  

 
   Siły lotnicze Polski 

 

Siły lotnicze Niemiec dysponowały  

3162 sprawnymi samolotami w tym: 

 

 

Lotnictwo polskie dysponowało  

404 samolotami w pierwszej linii. 

 1004 szt. – samoloty bombowe 
 318 szt. – bombowce nurkujące 
 36 szt. – samoloty szturmowe 
 676 szt. – samoloty myśliwskie 
 377 szt. – ciężkie myśliwce 
 235 szt. – samoloty rozpoznawcze 
 310 szt. – armijne samoloty rozpoznawcze 
 206 szt. - lotnictwo morskie 
 

 114 szt. – samoloty bombowo - 

rozpoznawcze 
 36 szt. – samoloty średnie 

bombowe 
 158 szt. – samoloty myśliwskie 
 84 szt. – samoloty obserwacyjne 
 12 szt. – wodnosamoloty 

 

Ponadto do dyspozycji było również 535 szt. 

samolotów transportowych. 

Do walki w Polsce przeznaczono 1941 

samolotów (stanowiło to ok. 2/3 sił) 

zgrupowane w 1 i 4 Flocie Powietrznej:  

 988 bombowych  

 523 myśliwskich 

 393 rozpoznawczych 

 37 szturmowych. 

 

Rezerwy sprzętowe Luftwaffe wynosiły ok. 

1000 samolotów. 

 

 

Siły te były uzupełnione samolotami 

pomocniczymi. 

 

 12 szt. – samolotów 

transportowych  

 94 szt. – samoloty łącznikowe  

 32 szt. – inne samoloty 

łącznikowe 

 

 

Rezerwy obejmowały 47 samolotów 

kilku typów. 
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Niemieckie lotnictwo posiadało ogromną przewagę nad polskim. 

 

Niżej rozkład sił w ujęciu proporcjonalnym: 

 

Porównanie Polska:Niemcy 

Ludzie 1:25 

Samoloty myśliwskie 1:7 

Samoloty bombowe 1:9 

Samoloty rozpoznawcze 1:7 

Samoloty morskie 1:17 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Polski samolot myśliwski Niemiecki samolot myśliwski  
PZL P 11c                                             Messerchmitt BF 109 

Moc 600 KM Moc 730 KM 

Prędkość maks.   375 km/h                                                Prędkość  maks. 499 km/h 

Prędkość  wznoszenia 14,5 m/s Prędkość  wznoszenia 15 m/s 

Pułap 8040 m Pułap 8100 m 

Uzbrojenie 
2 lub 4 karabiny 

maszynowe 7,9 mm      Uzbrojenie 
4 karabiny 

maszynowe 7,92 mm      

 
Netografia: 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Samolot 

 https://aviation24.pl/component/k2/item/4514-za-rok-okragla-80-rocznica-wybuchu-ii-

wojny-swiatowej-jak-wygladalo-lotnictwo-79-lat-temu 

 

 

 

  

 

 

   

  

 

 
  

Opracował Jakub Bogdanowicz,  

klasa 8a 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Samolot
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Lotnictwo wojskowe w okresie II wojny światowej 
Początki lotnictwa wojskowego 

 Lotnictwo wojskowe  rozpoczęło funkcjonowanie w latach 1910-1911.  

Wyczyn  Louisa Blériota (w dniu 25 lipca 1909 jako pierwszy człowiek na świecie 
pokonał jednopłatowym samolotem własnej konstrukcji kanał La Manche) zaimponował 
wojsku, które wzięło się do pracy, m. in.  szkolenia pilotów. Armie francuskie, włoskie, 
brytyjskie, niemieckie i rosyjskie zorganizowały oddziały aeronautyczne. 

 Wpierw samoloty służyły do obserwacji i małych transportów, później pomiędzy I a II 
wojną światową konstruowano większe i mocniejsze jednostki, np. bombowce czy myśliwce.  

 

Oto przykłady samolotów wojskowych używanych w czasie II wojny św. 
 

  

 

 
 

 

 

SPITFIRE 
MYŚLIWIEC 

ANGLIA  HEINKEL HE 100 
M Y Ś L I W I E C  

N I E M C Y  

B-24 LIBERATOR 
B O M B O W I E C  

U S A  

 

MESSERSCHMITT 

BF 110 C 
M Y Ś L I W I E C  

N I E M C Y  
 

PZL P37 ŁOŚ 
B O M B O W I E C  

P O L S K A  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RWD-14 CZAPLA 
 

S A M O L O T  

O B S E R W A C Y J N Y  

P O L S K A  
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R e p o r t a ż e  z  u r o c z y s t o ś c i  p o ś w i ę c o n e j  p a m i ę c i  

7 7 .  P u ł k u  P i e c h o t y  W o j s k a  P o l s k i e g o   

i  7 7 .  P u ł k u  P i e c h o t y  A r m i i  K r a j o w e j   

 

 

Dnia 8.09.2019r. w kościele parafii św. Zygmunta w Warszawie odbyły się uroczystości poświęcone pamięci 

77. Pułku Piechoty Wojska Polskiego i 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej okręgu Nowogródek oraz Mieszkańców 

Ziemi Lidzkiej.  

Przed godziną 13 reprezentanci naszej szkoły zebrali się pod kościołem. Cztery poczty wraz ze sztandarami 

weszły do kościoła. Prowadził ich sztandar Kombatantów. Uroczysta msza rozpoczęła się o godzinie 13:00. We mszy 

uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorzadowych, m. in. burmistrz Bielan Pan Grzegorz Pietruczuk, 

przedstawiciele Rady Miasta, poseł na Sejm Jolanta Fabisiak, były Marszałek Sejmu Marek Jurek, przedstawiciele 

kombatantów i innych organizacji wojskowych. Rangę uroczystości podnosił Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego.  

Osoby stojące przy sztandarach zmieniały się co 5-10 minut. Po Mszy Świętej poczty sztandarowe pierwsze 

opuściły kościół, stanęły obok głazu pamiątkowego naprzeciw kościoła, gdzie miała odbyć się dalsza część 

uroczystości. Na dworze rozstawione były dwa namioty, jeden dla widowni, drugi dla przemawiających osób. Wśród 

nich znajdowali się: Pan Burmistrz, Pani poseł Jolanta Fabisiak oraz pozostali przedstawiciele. Wszystkie 

przemówienia były bardzo interesujące, a w szczególności kombatantów, którzy przedstawili prawdziwe historie. Po 

przemówieniach zostały złożone wieńce przez zaproszonych gości oraz uczestniczące szkoły. Następnie chórek 

odśpiewał pieśni patriotyczne. Obchody uroczystości zakończyły się około godziny 15:00.  

Zachęcam wszystkich do udziału w tego typu uroczystościach. Byłem z całą moją rodziną. Uważam, że 

musimy pamiętać o przodkach, którzy walczyli o naszą wolność.  

Jakub Narożnik, 

Uczeń klasy 7b, chorąży Pocztu Sztandarowego 
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8 września 2019 roku 9 uczniów z klasy 7b  wraz z trzema nauczycielami, wzięli udział we Mszy Świętej 

upamiętniającej Armię Krajową. Uczniowie nieśli sztandar szkolny oraz sztandar Kombatantów Wojennych.  

Na początku odbyła się Msza Święta podczas której uczniowie wnieśli sztandary i stali przy nich przez cały 

czas. Nie było to łatwe zadanie. 

Po Mszy odbyło się uroczyste spotkanie przy kamieniu upamiętniającym AK, gdzie wypowiedziały się takie 

osoby jak Burmistrz Dzielnicy Bielany, Kombatanci i inni. Przy kamieniu swoje wieńce złożyła nasza szkoła oraz 

dwie inne szkoły a także osoby pełniące ważne funkcje na Bielanach. Na koniec Kombatanci odśpiewali swój hymn. 

Po zakończeniu spotkania uczniowie wraz z nauczycielami wrócili do szkoły a stamtąd rozeszli się do domów. 

Justyna Kucharska i Agata Paprocka  

Uczennice klasy 7B, Poczet Sztandarowy SP 209 

 

 

Foto: Monika Dyńska,  

Rysunek odznaki 77 Pułku Piechoty WP – Kamila Radomska, klasa 7b, poczet Sztandarowy SP 209 
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17 września 1939 roku ZSRR (Związek Socjalistycznych Republik 

Radzieckich) napadł na Polskę. Sytuacja naszego kraju była bardzo ciężka, 

ponieważ z zachodu, 1 września, zaatakowały nas hitlerowskie Niemcy, zaś                   

z południa Słowacja.  

To wydarzenie można uznać za czwarty rozbiór naszego państwa. Jednak Ojczyzna 

nie dawała za wygraną. Nazistowskiemu państwu z zachodu wojnę wypowiedział 

sojusz aliancki (Francja, Wielka Brytania).  

Hitler zachęcał Węgry do wypowiedzenia wojny Polsce, lecz one odmówiły zbrojnej 

agresji na nas. Ostatecznie Rzeczypospolita skapitulowała 6 października 1939 

roku. 

 

 

 

http://toiowo.eu/historia-polski-koktajl-ribbentropa-i-molotowa-80-rocznica-iv-rozbioru/ 

Opracował: Sebastian Podhorodecki, klasa 5a 
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R e p o r t a ż e  z  u r o c z y s t o ś c i  p o ś w i ę c o n e j     

8 0 - t e j  r o c z n i c y  a g r e s j i  s o w i e c k i e j  n a  P o l s k ę  

 

 

Co roku 17 września obchodzimy rocznicę 

agresji sowieckiej na Polskę. W tym roku 

2019 przypadła  80 rocznica tego 

wydarzenia. Centralne obchody 

odbyły się w Warszawie na 

Skwerze Sybiraczki  przed 

Pomnikiem Poległych i 

Pomordowanych  na 

Wschodzie. Były 

przemówienia, wspólna 

modlitwa oraz odczytano apel 

pamięci.  

Minister Wojciech Kolarski w 

imieniu Prezydenta Andrzeja 

Dudy odczytał list, w                                    

którym Prezydent oddał cześć 

pamięci ofiar  agresji 

sowieckiej. Podkreślił, że dziś 

to my współcześni mamy 

obowiązek pamiętać o 

naszych przodkach i 

poprzednikach, którzy mimo 

represji i szykan pozostali do 

końca wierni Rzeczpospolitej. 

Na obchodach zabrał głos 

również wicemarszałek Sejmu 

Małgorzata Kidawa – 

Błońska. Pani minister podkreśliła, że 17 

września to bardzo smutna data, data złego 

czasu, który musieli przeżyć Polacy. Ten 

pomnik tutaj w Warszawie to symbol 

bardzo bolesnej drogi. Do uczestników 

uroczystości list skierował także premier 

Mateusz Morawiecki. Napisał, że jak co 

roku zbieramy się w ten dzień by uczcić 

bohaterstwo żołnierzy polskiego września i 

męczeństwo tych, których udziałem stała 

się Golgota Wschodu.  Zaznaczył, że w tym 

dniu oddajemy cześć setkom 

tysięcy Polaków skazanych na 

śmierć i nieludzkie warunki 

życia. 17.09.1939 jest i musi 

pozostać przestrogą dla 

potomnych.  

Głos zabrał także, Prezydent 

Warszawy Rafał Trzaskowski. 

Podkreślił, że 17.09.1939r. 

zdrada miała kolor sowieckich 

mundurów. Mówił, że dziś 

oddajemy hołd wszystkim tym, 

którzy polegli. 

Głos zabrał również Prezes 

Fundacji Poległym i 

Pomordowanym na Wschodzie 

gen. dyw. w stanie spoczynku 

Leon Komornicki. Powiedział, 

że to już 24 spotkanie u stóp 

tego pomnika w rocznicę 

sowieckiej napaści  na Polskę. 

Podczas uroczystości odbyła 

się także modlitwa 

ekumeniczna, apel pamięci i zabrzmiała 

salwa honorowa. Na zakończenie 

uroczystości  przedstawiciele najwyższych 

władz Prezydenta, Sejmu, Senatu i rządu, a 

także władz stolicy złożyli wieńce przed 

pomnikiem.  

Oliwia Szymańczyk,  klasa 8b
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17 września 2019 roku 
17 września 2019 roku 

wybrałyśmy się z Natalią na 

uroczystość z okazji 80 rocznicy 

agresji ZSRR na Polskę w 1939 roku. 

Uroczystość odbyła się na Skwerze 

Matki Sybiraczki obok Pomniku 

Poległym i Pomordowanym na 

Wschodzie.  

Ceremonię 

zainaugurował 

„Mazurek 

Dąbrowskiego” oraz 

hymn Szarych Szeregów.  

Po pieśniach, 

swoje przemówienia 

wygłosili: Wojciech 

Kolarski, sekretarz 

stanu w Kancelarii 

Prezydenta RP, który 

przeczytał list nieobecnego na 

wydarzeniu Andrzeja Dudy. 

Wypowiedzieli się również: 

wicemarszałek Sejmu Małgorzata 

Kidawa – Błońska, prezydent m. st. 

Warszawy Rafał Trzaskowski, a list 

premiera Mateusza Morawieckiego 

odczytał Marek Suski, szef Gabinetu 

Politycznego Prezesa Rady 

Ministrów. Uroczystości towarzyszył 

melancholijny 

nastrój, który 

podkreślił padający 

znienacka deszcz… 

Ponadto jeden z 

żołnierzy rozdawał 

numer okazyjny 

gazety  „Polska 

zbrojna”, która była 

właśnie o agresji 

Sowietów na Polskę w 

1939 roku oraz o 

zawarciu paktu 

Ribbentrop-Mołotow. 

Natalia Bardadyn 

Zofia Hałaj 

Klasa 8b 
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80 rocznica agresji sowieckiej na Polskę. 
17 września 1939 roku Armia 

Czerwona bez wcześniejszego 
wypowiedzenia wojny wkroczyła na 
teren II Rzeczypospolitej. Działania były 
częścią tajnego protokołu paktu 
Ribbentrop – Mołotow, zawartego przed 
wybuchem II wojny Światowej przez 
Niemcy i Rosję. 

We wtorek, 17 września 2019 r. 
o godz. 17.00 przy pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie odbyły się uroczyste 
obchody rocznicy ataku sowieckiej Rosji na Polskę. 

W uroczystości wzięli udział weterani, 
prezydent Warszawy, przedstawiciele rządu oraz 
różnych wyznań, sztandary z żoliborskich szkół, 
wojsko i straż miejska. 
Uroczystość rozpoczęła się wspólnym 
odśpiewaniem hymnu. 
Następnie przedstawiciel władz przeczytał list 

od prezydenta Andrzeja Dudy 
„Mam zaszczyt powitać wszystkich uczestników dzisiejszej 
uroczystości. Czcigodni weterani, dostojni goście, szanowni 
Państwo minęło już 80 lat od tamtego tragicznego 
poranka kiedy na terytorium Rzeczypospolitej prowadzącej 
od dwóch tygodni ciężkiej walki z siłami niemieckimi 
wkroczyła Armia Czerwona. W ten sposób bolszewicy 
rozpoczęli realizację postanowień tajnego protokołu Ribbentrop – Mołotow zawartego 23 sierpnia. 
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W roku 1930 i odrzuceni daleko na wschód nigdy nie zapomnieli o ówczesnej klęsce. Po 19 latach 
przyszedł dla nich czas zemsty na Polsce i na Polakach.  
Dwa zbrodnicze totalitarne reżimy Rosja Sowiecka i hitlerowska trzecia rzesza sprzysięgły się aby 
zniszczyć nasze suwerenne państwo i odebrać naszemu narodowi wolność. (…)” 

Po przeczytaniu listu prezydenta głos zabrała 
wicemarszałek Małgorzata Kidawa- Błońska  

„1 września , 17 września to początek bardzo długiej do czasu 
złego czasu którego musieli przeżyć Polacy, musieli bronić 
swoich wartości musieli bronic swoich rodzin. I ten pomnik 
tutaj w Warszawie to symbol bardzo bolesnej drogi . 
Spotykamy sięt u co roku, pamiętmy o tych którzy zginęli, ale 
pamiętajmy też o tych którzy stracili rodziny,nie mieli 
dzieciństwa, nie wiedzieli gdzie są ich rodzice. Musieli zostać 

na czasem zostać na nieludzkiej ziemi nigdy tutaj nie wrócić. To pomnik polskiej drogi jaka 
musieliśmy przebyć żeby żyć w wolnym kraju, móc ze sobą rozmawiać. Pomnik który pokazuje 
jak to łatwo wszystko utracić , jaka straszna rzeczą jest woja chęć panowania jednych ludzi nad 
drugimi. Pamiętajmy ze nasza wolność nasze rodziny  nasze życie wymaga wyjątkowej ochrony 
od nas samych dlatego musimy starać się żeby nigdy nie doszło do wojny. Wojny niszczą to co 
najważniejsze, niszczą  nasze człowieczeństwo. Dlatego pamiętajmy o tych którzy odeszli, , 
pamiętajmy którzy musieli przejść te drogę . Patrzmy na 
nich jak na bohaterów. Pamiętajmy  wojny nie mogą się 
nigdy zdarzyć.  

Po wystąpieniu Pani Małgorzaty Kidawy - 
Błońskiej przemówił poseł Marek Suski. „Pani 
marszałek, Panie ministrze, senatorowie, posłowie, 
czcigodni księża, kombatanci  i wszyscy Państwo 
zgromadzeni na dzisiejszej uroczystości przypadł mi 
zaszczyt przeczytania listu od premiera Rzeczypospolitej 
Polski jaki skierował na nasze ręce z tej okazji. Szanowni 
Państwo mija 80 lat od dnia gdy w cieniu agresji hitlerowskich Niemiec Armia Czerwona 



Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie           Numer 1 – wydanie specjalne  
                                                                                                                          wrzesień 2019 r. 
 

uderzyła na wschodnie granicę naszej ojczyzny. Polska stała się ofiarą dwóch zbrodniczych 
totalitaryzmów. W konsekwencji aktu Ribbentrop – Mołotow połowa naszego terytorium została 
włączona w granice Związku Sowieckiego. Rozpoczął się tragiczny rozdział w historii Polski i 
tej części Europy. Jak co roku spotykamy się w ten dzień by uczcić bohaterstwo żołnierzy 
polskiego września (…). 
Oddajemy cześć setkom tysięcy 
Polaków skazanych na śmierć  
i nieludzkie warunki życia. 
Zapisujemy ich imiona w 
pamięci pokoleń. Wiemy ze 
musimy dbać o ta pamięć. Bo 
czas który upływa nakłada na 
nasze barki coraz większą 

odpowiedzialność 
(…)” 

Przemawiał 
również Prezydent 
Warszawy Rafał 

Trzaskowski oraz generał 
dywizji Wojska Polskiego – 
Leon Komornicki. Po 
przemówieniach została 
odprawiona krótka modlitwa za 
poległych oraz zostały złożone 
wieńce pod pomnikiem. 

 

 

Tekst i zdjęcia: Julia Trębicka, Klasa 8a 
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Stefan  Starzyński – prezydent walczącej Warszawy 

„ Chciałem by Warszawa była wielka” – 

- Stefan Starzyński 

Stefan Bronisław Starzyński urodził się 19 sierpnia 1893 r.              

w Warszawie. Był synem zubożałego szlachcica i nauczycielki 

francuskiego. W domu kultywowane były tradycje katolickie              i 

patriotyczne. Pierwsze dwa lata życia spędził w stolicy. Potem wraz z 

rodzicami zamieszkał w Łowiczu.  Już od lat szkolnych, kiedy Polska 

była pod zaborem rosyjskim, czynnie działał w antyrosyjskiej 

konspiracji, za którą był trzykrotnie aresztowany przez władze.         W 

1910 r. został nawet skazany na miesiąc więzienia w Cytadeli. Mimo 

tego w 1911 r. udało mu się  zdać maturę. Koledzy ze szkoły nazywali 

go „Ciapciusiem” .  

 

Od roku 1912 był członkiem Związku Strzeleckiego  i  Związku Walki Czynnej. 

Podczas  studiów w Warszawskim Towarzystwie Wyższych kursów Handlowych 

(obecnie Szkoła Główna Handlowa) należał do Związku Młodzieży Postępowo-

Niepodległościowej, tzw. Filarecji. Po wybuchu I wojny światowej wstąpił do Legionów 

Polskich, przechodząc cały szlak bojowy I Brygady. Za walki został odznaczony Krzyżem 

Walecznych, a także odznaką „Za wierną służbę”.  

W lutym 1918 r., po powrocie do Warszawy z internowania, rozpoczął pracę w 

Towarzystwie Przemysłowym, a także zameldował się u komendanta Okręgu Warszawskiego 

Polskiej Organizacji Wojskowej, zgłaszając gotowość do służby w Wojsku Polskim.  

Do 1921 r., podczas wojny polsko-bolszewickiej,  pozostawał w szeregach Wojska 

Polskiego, pełniąc m.in. funkcje oficera Sztabu Generalnego (wywiad) oraz Szefa Sztabu 9 

Dywizji Piechoty. Walczył również na pierwszej linii frontu.  

Po wojnie jako sekretarz generalny Delegacji Polskiej Komisji Mieszanych  

Reewakuacyjnej i Specjalnej w Moskwie, zajmował się realizacją postanowień traktatu 

ryskiego (odzyskiwanie odszkodowań za straty i zwrot zrabowanego majątku).   

Do Polski wrócił na stałe w 1924 r. i przyjął posadę sekretarza w Komitecie 

Ekonomicznym Rady Ministrów. 

Po zamachu majowym (12-15 maja 1926 r.), kiedy Józef Piłsudski powrócił do władzy, 

Starzyński został dyrektorem Departamentu Ogólnego w Ministerstwie Skarbu,         a później 

Wiceministrem Skarbu.  Był znany jako człowiek sumienny, niestrudzony                i ambitny. 

Pracował 10-12 godzin dziennie.    

Po odejściu z ministerstwa zajmował stanowisko wiceprezesa Banku Gospodarstwa 

Krajowego (1932-1934), gdzie jego zadaniem było załatanie dziury budżetowej. Wykładał 

również w Szkole Głównej Handlowej. 

W 1933r. za skuteczne  przeprowadzenie sprzedaży obligacji państwowych został 

odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Odrodzenia Polski.  

31 lipca 1934 r. minister spraw wewnętrznych, zgodnie z wcześniejszym zarządzeniem 

Rady Ministrów, powołał Starzyńskiego na urząd Tymczasowego Prezydenta Miasta 

Stołecznego Warszawy. Nowy Prezydent objął stanowisko 2 sierpnia 1934 r. 

https://dzieje.pl/aktualnosci/legiony-polskie
https://dzieje.pl/aktualnosci/legiony-polskie
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Do jego nominacji przyczyniła się niestabilna sytuacja polityczna i finansowa stolicy. 

Początkowo został przyjęty przez warszawiaków z niechęcią.  

Priorytetem dla niego był rozwój miasta. Wyremontowano trasy wjazdowe do stolicy, 

wybudowano wiadukt nad Dworcem Gdańskim. Rozbudowano sieć wodociągową i 

kanalizacyjną, a także zwiększono produkcję energii elektrycznej. Za jego prezydentury 

powstał też projekt budowy warszawskiego metra. Wybudowano ponad 40 nowych szkół oraz 

wiele parków miejskich. Rozbudowana została Biblioteka Publiczna. Otwarto nowy gmach 

Muzeum Narodowego, wybudowano Muzeum 

Dawnej Warszawy oraz Teatr Powszechny. 

Modernizowano szpitale, odnawiano zabytki. 

Powstał nadwiślański bulwar przyozdobiony 

pomnikiem Syrenki. Największym marzeniem 

Starzyńskiego było stworzenie nowych osiedli. 

Od 1935 r. prowadził akcję „Warszawa w 

kwiatach”. Jako prezydent kontrolował prace 

renowacyjne m.in. Zamku Królewskiego i 

Pałacu Branickich.  W 1937r. otrzymał Złoty 

Krzyż Zasługi.  

Latem 1939 r., kiedy sytuacja polityczna 

stawała się coraz bardziej napięta, powołał Miejskie Zakłady Aprowizacyjne, które miały 

zapewnić Stolicy zapasy żywności, opału i paliwa, na wypadek wojny. W lipcu polecił w 

tajemnicy przygotować plan ewakuacji rządu z Warszawy oraz zabezpieczenia zbiorów 

Muzeum Narodowego. Zmobilizował także dodatkowe kadry dla służby zdrowia, Straży 

Pożarnej         i komunikacji miejskiej. 

Po ataku hitlerowskich Niemiec na Polskę 1 września 1939 r. starał się zapewnić 

mieszkańcom stolicy jak najlepszą ochronę. Ogłosił nabór do ochotniczych brygad 

pomagających zasypanym ludziom i zabezpieczających bombardowane domy. Polecił 

przygotować miasto do obrony przeciwlotniczej. Apelował do mieszkańców Warszawy         o 

zachowanie spokoju i ładu w mieście. 

8 września 1939 r. został powołany przez gen. Waleriana Czumę na stanowisko 

Komisarza Cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy. Sprawując tę funkcję, m.in. dzięki 

przemówieniom radiowym, w których z determinacją nawoływał do obrony miasta, zdobył 

olbrzymi autorytet. 

23 września po raz ostatni zwracając się do mieszkańców Warszawy mówił:            

”Chciałem, by Warszawa była wielka. Wierzyłem, że wielka będzie. Ja i moi współpracownicy 

kreśliliśmy plany, robiliśmy szkice wielkiej Warszawy przyszłości. I Warszawa jest wielka. 

Prędzej to nastąpiło, niż przypuszczaliśmy. Nie za lat pięćdziesiąt, nie za sto, lecz dziś widzę 

wielką Warszawę. Gdy teraz do was mówię, widzę ją przez okna   w całej wielkości                   i 

chwale, otoczoną kłębami dymu, rozczerwienioną płomieniami ognia, wspaniałą, 

niezniszczalną, wielką, walczącą Warszawę.  I choć tam, gdzie miały być wspaniałe sierocińce 

- gruzy leżą, choć tam, gdzie miały być parki - dziś są barykady gęsto trupami pokryte, choć 

płoną nasze biblioteki, choć palą się szpitale - nie za lat pięćdziesiąt, nie za sto, lecz dziś 

Warszawa broniąca honoru Polski jest u szczytu swej wielkości i chwały”. 

Za wysiłki na rzecz obrony Warszawy został odznaczony jednym z najwyższych 

odznaczeń czasu wojny - Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.  

Po kapitulacji Warszawy pozostał na stanowisku Prezydenta Miasta. Starał się 

uruchomić sieć transportową, podjął wysiłki na rzecz odbudowy.  

 

https://dzieje.pl/aktualnosci/wybuch-ii-wojny-swiatowej
https://dzieje.pl/postacie/andrzej-czuma
https://dzieje.pl/aktualnosci/kampania-polska-1939-wystapienia-i-dokumenty


Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie           Numer 1 – wydanie specjalne  
                                                                                                                          wrzesień 2019 r. 
 

27 października Prezydent Warszawy został aresztowany przez Niemców                     i 

przewieziony przez gestapo w al. Szucha, a następnie na Pawiak. Służba Zwycięstwu Polski 

zorganizowała dla niego ucieczkę i fałszywe dokumenty, jednak on obawiając się zemsty 

Niemców na niewinnych ludziach, odmówił ucieczki.  

Ostatnią paczkę dla niego więzienna kancelaria przyjęła w grudniu 

1939 r.  

Późniejsze jego losy są nieznane. W 2014r. pion śledczy 

Instytutu Pamięci Narodowej ustalił, że Stefan Starzyński został 

rozstrzelany przez esesmanów  między 21 a 23 grudnia 1939 r. 

Ciała nie odnaleziono do dziś.  

Symboliczny nagrobek znajduje się na Cmentarzu 

Powązkowskim 

w Warszawie.  

 

 

 

Pośmiertnie został odznaczony Orderem Krzyża Grunwaldu I klasy, Krzyżem 

Niepodległości z Mieczami oraz Orderem Odrodzenia Polski.  

Jego marzenie stało się faktem - zaiste WARSZAWA JEST WIELKA I NIEPOKONANA!!!   

. 

Pomnik na Placu Bankowym 

Maria Kozikowska Klasa 5D 
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Order Virtuti Militari 

USTANOWIENIE ORDERU  
est to najwyższe polskie odznaczenie wojenne, nadawane za wybitne zasługi bojowe. 

Jest jednym z najstarszych orderów wojennych na świecie. Ustanowiony przez króla 

Stanisława Augusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792 dla uczczenia zwycięstwa                      w 

bitwie pod Zieleńcami po rozpoczęciu wojny polsko-rosyjskiej przeciwko interwencji Imperium 

Rosyjskiego i konfederacji targowickiej, a w obronie Konstytucji 3 maja. Dewiza orderu brzmi: 

Honor i Ojczyzna. 

Wręczenie medali nastąpiło 25 czerwca 1792 roku w Ostrogu na Wołyniu, gdzie 

znajdował się obóz wojsk Rzeczypospolitej. Udekorowano nimi 15 oficerów i żołnierzy biorących 

udział w bitwie pod Zieleńcami. Miał on wtedy dwie klasy:  

✴              złotą – dla generałów i oficerów; 

✴             srebrną – dla podoficerów i szeregowych 

 

Między 10 a 28 sierpnia 1792 roku, gdy do Warszawy powrócił ks. Józef Poniatowski, 

ustanowiono utajniony przed konfederatami targowickimi statut orderu (nigdy nie został 

opublikowany), opracowany na podstawie statutu austriackiego Orderu Wojskowego Marii 

Teresy, który nazwano Order Krzyża Wojskowego. Miał dzielić się na pięć klas, z czego trzy 

pierwsze miały formę orderową, a dwa pozostałe medalową:  

I klasa – Krzyż Wielki z Gwiazdą, 

II klasa – Krzyż Komandorski, 

III klasa – Krzyż Kawalerski, 

IV klasa – Medal Złoty, 

V klasa – Medal Srebrny. 

Ustalono formę noszenia krzyży na wstążce błękitnej z czarnymi obwódkami, ponadto 

Krzyż Wielki był dekorowany srebrną, sześciopromienną gwiazdą. Ponadto zatwierdzono 

J 
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uposażenie w postaci dodatkowego podwójnego żołdu dla odznaczonych Krzyżem Złotym i 

dodatkowej połowy żołdu dla odznaczonych Krzyżem Srebrnym. 

Król Stanisław August Poniatowski był Wielkim Mistrzem Orderu Virtuti Militari i z 

mocy prawa odznaczonym Krzyżem Wielkim. Król Polski Stanisław August Poniatowski 

wprowadził Order Wojskowy 22 czerwca 1792 roku, pismem skierowanym do dowódcy wojska 

koronnego generała lejtnanta ks. Józef Poniatowskiego, niedługo po rozpoczęciu wojny polsko-

rosyjskiej przeciwko konfederacji targowickiej w obronie Konstytucji 3 Maja i po interwencji 

wojska Rosji cesarzowej Katarzyny II, jednak w tym czasie wprowadził order bez sformalizowanej 

instytucji, którą myślał stworzyć.  

W raporcie pisanym do króla po zwycięskiej bitwie pod Zieleńcami w dniu 18 czerwca 

1792 roku, dowodzący nią książę Józef Poniatowski zażądał szybkiego wprowadzenia nowego 

orderu wojennego. W raporcie przesłanym królowi wręcz domagał się stworzenia orderu 

wojennego w szybkim trybie, co pozwoliłoby podnieść morale w wojsku. Myślał już o tym 

wcześniej, spoglądając ku innym krajom europejskim od lat przyznającym odznaczenia.
1

     

     

ORDER VIRTUTI MILITARI  

W OKRESIE II WOJNY  ŚWIATOWEJ  

 

 
apaść na Polskę we wrześniu 1939 r. – zarówno przez hitlerowskie Niemcy, jak                 

i Związek Radziecki – była kolejnym aktem zaborczym dokonanym przez naszych 

sąsiadów, zaledwie po dwóch dekadach odrodzonej i niepodległej Rzeczypospolitej. Znowu 

Polacy chwycili za broń i znowu ponieśli klęskę – napadnięci z dwóch stron i opuszczeni przez 

sojuszników.  

By podnieść morale tych żołnierzy, którzy ocaleli i przedarli się na Zachód, po 

utworzeniu we Francji Polskich Sił Zbrojnych rozkazem Naczelnego Wodza gen. dyw. 

Władysława Sikorskiego z 1940 r., a ogłoszonym w Dzienniku Rozkazów nr 1 w styczniu 1941 

                                                             
1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Virtuti_Militari                                                                                  
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r., przywrócono nadawanie Orderu Virtuti Militari z zachowaniem przepisów obowiązujących w 

ustawie z 25 marca 1933 r. 

Po zakończeniu wojny na mocy dekretu prezydenta RP na uchodźstwie (z 11 czerwca 

1945 r.) ustalono, że Order Virtuti Militari klasy I, II i III będzie nadawał prezydent RP na 

wniosek Kapituły Orderu, a klasy IV i V – na wniosek naczelnego wodza. 

W latach 1940–1989 nadano w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie łącznie 6160 

orderów. Krzyży I klasy nie przyznano, natomiast Krzyżem Komandorskim (II klasy) zostali 

odznaczeni: gen. dyw. Władysław Anders, gen. dyw. Tadeusz Bór-Komorowski, gen. bryg. 

Michał Tokarzewski-Karaszewicz, gen. bryg. Franciszek Kleeberg (pośmiertnie, w 1970 r.), gen. 

bryg. Wiktor Thommée (pośmiertnie, w 1970 r.). 

Dekretem z dnia 11 listopada 1976 r. ówczesny prezydent RP na uchodźstwie w Londynie 

Stanisław Ostrowski nadał zbiorowo Order Virtuti Militari (nr 14384) żołnierzom polskim 

zgładzonym w Katyniu i innych nieznanych miejscach kaźni, dla upamiętnienia ofiary ich życia w 

imię niepodległości Polski. Krzyż został zawieszony na Pomniku Katyńskim w Londynie.
2

 

W czasie Powstania Warszawskiego 1944 r. zasłużonym Powstańcom nadawano trzy 

odznaczenia bojowe: Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyż Walecznych i Krzyż 

Zasługi z Mieczami. We wnioskach odznaczeniowych wystawianych przez przełożonych i 

zatwierdzanych przez Dowódcę Armii Krajowej figurowały często pseudonimy zamiast nazwisk. 

          W niektórych przypadkach utrudniało to późniejszą pracę komisji 

weryfikacyjnych, które po wojnie w Londynie potwierdzały fakt nadania odznaczeń, a w 

przypadku Krzyży Virtuti Militari dodatkowo nadawały numery krzyżom. W walczącej stolicy 

rzadko odbywały się dekoracje zasłużonych żołnierzy. Czasami wręczano Krzyże Walecznych z 

przedwojennych zapasów. Nieraz wymieniano kawalerów odznaczeń przed frontem oddziałów i 

wręczano legitymacje. Formalne dekoracje miały odbyć się po wojnie. 

Niestety, historia żołnierzy AK potoczyła się tragicznie w latach powojennych. 

Bohaterowie Powstania często nie doczekali się należnych im honorów, byli pomijani i otoczeni 

zapomnieniem. 

Specyfika konspiracji i walki powstańczej spowodowała, że niektórzy kawalerowie Orderu 

Virtuti Militari to najwyższe polskie odznaczenie bojowe otrzymali bez należnego mu numeru. 

                                                             
2

 https://www.rp.pl/Historia/306219928-Virtuti-Militari-Najwyzsze-odznaczenie-wojskowe.html 
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Każdy Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari ma bowiem swój kolejny numer nadawany od 

momentu ustanowienia Orderu.
3

 

9 listopada 2011r. Kapituła Orderu Wojennego Virtuti Militari uzupełniła wykaz 

odznaczonych o 104. Powstańców Warszawskich pominiętych w sporządzonym w 1998 r. 

„Wykazie osób odznaczonych Krzyżem Złotym i Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari 

za czyny bojowe w okresie II wojny światowej 1939-1945”.
4

 

    Wiadomości zebrały: 

Jagoda Derwińska, klasa 5f 

Monika Dyńska 

   

  

                                                             
3

 http://www.sppw1944.org/index.html?http://www.sppw1944.org/pamiec/odznaczenia.html. Tekst 

autorstwa Macieja Janaszek-Seydlitza 

4

 https://www.prezydent.pl/archiwum-bronislawa-komorowskiego/aktualnosci/ordery-i-

odznaczenia/art,1028,potwierdzono-nadanie-virtuti-militari-104-powstancom.html 

Rysunek wykonała Jagoda Derwińska, klasa 5f 
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2 września 2019 roku uczniowie naszej szkoły rozpoczęli kolejny rok szkolny. Uroczysty 

apel odbył się na boisku szkolnym. Na inauguracji obecni byli oczywiście uczniowie, grono 
pedagogiczne, dyrekcja szkoły, ale także rodzice i dziadkowie. Po odśpiewaniu hymnu                      
i przemowie Pani Dyrektor Małgorzaty Miller, uczniowie wraz z wychowawcami udali się na 
spotkania do sal lekcyjnych. Do kolejnych wakacji pozostało niecałe 10 miesięcy intensywnej 
nauki. Ale zanim to się stanie, przedstawmy najważniejsze wydarzenia z kalendarza szkolnego. 

 
Zajęcia dydaktyczne dzielą się na dwa 
półrocza: 
 I semestr: 2 września 2019 r. – 31 

stycznia 2020 r. 

 II  semestr 1 lutego 2020 r. – 26 czerwca 
2020 r. 

 

W ciągu roku szkolnego mamy też parę dni 
wolnych od zajęć dydaktycznych: 

 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 
grudnia 2019 r. 

 Ferie zimowe 10 – 23 lutego 2020 r. 

 Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 
kwietnia 2020 r. 

 
W tym roku szkolnym, po raz pierwszy w 
naszej szkole po ostatniej reformie edukacji,  
w dniach 21 – 23 kwietnia 2020 r. odbędzie 
się egzamin ósmoklasisty. I tak: 

 21 kwietnia o godzinie 9.00 – język polski 

 22 kwietnia o godzinie 9.00 – 
matematyka 

 23 kwietnia o godzinie 9.00 – język 
angielski. 

Naszym koleżankom i kolegom z klas 8 już 
dziś życzymy powodzenia. 

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 25 
czerwca 2020 r. dla oddziałów 

przedszkolnych, a 26 czerwca dla klas 1-8. 
 

Opracowała: Paulina Kunicka, kl. VA 
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Lena Lipińska, klasa 5a                

Nasze  obowiązki w szkole :) 

1. Być przygotowanym na każde zajęcia. 

2. Odrabiać pracę domową.  

3. Być aktywnym na zajęciach. 

4. Być punktualnym. 

5. Mieć wszystkie potrzebne materiały do lekcji. 

6. Dbać o estetykę zeszytów przedmiotowych. 

7. Uzupełniać braki w lekcjach z powodu nieobecności. 

8. Zawsze zachowywać się kulturalnie (przede wszystkim język). 

9. Nie przeszkadzać na zajęciach. 

10. Kulturalnie odnosić się do nauczycieli, pracowników szkoły, 

kolegów i koleżanek. 

11. Szanować symbole narodowe i szkolne, dbać o honor i tradycje 

szkoły. 

12. W czasie zajęć i przerw zachować bezpieczeństwo.  

13. Samodzielnie nie opuszczać terenu szkoły podczas przerw i 

lekcji. 

14. Dbać i szanować mienie szkolne. 

15. Odpowiednio się ubierać i czesać. Na uroczystości szkolne 

ubierać się na galowo (biało-granatowo bądź biało-czarno). 

16. Uczniowi nie wolno wnosić przedmiotów i środków 

zagrażających zdrowiu i życiu 

17. Wszystkie urządzenia elektroniczne (telefony komórkowe, 

tablety, dyktafony) mogą być używane tylko za zgodą 

nauczyciela w określonym czasie i miejscu. 
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Maja Mróz, klasa 5 a 

Nasze prawa w szkole 

 

Prawami ucznia, wynikającymi z podstawowych praw człowieka 

zapisanych w Konstytucji RP są: 

 

 prawo do nauki, 

 prawo do wychowania w rodzinie, 

 prawo do wychowania bez przemocy, 

 prawo do informacji, 

 prawo do swobody myśli, sumienia, religii, 

 prawo do swobody wypowiedzi. 

 

Natomiast prawami ściśle wynikającymi  z obowiązku szkolnego i z 

nim związanymi są prawa do: 

 

 zapoznania się z programem nauczania poszczególnych 

przedmiotów, 

 zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i oceny 

zgodnie z jego założeniami, 

 właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, 

 bezpieczeństwa w szkole, 

 partnerskiego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,  

 rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na 

zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz 

 powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych 

sprawdzianów wiadomości, 

 odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii, 

 uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce 

 korzystania z opieki zdrowotnej oraz psychologiczno- 

pedagogicznej, 

 uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, 

sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły.   

  
 

 


