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11 listopada - 103 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę 
 

 
11 listopada 1918 r. to dzień wyjątkowy dla 
Polaków. Ziściły się wówczas marzenia o życiu 
w wolnym kraju. Co roku, w rocznicę tych 
wydarzeń, w każdym zakątku kraju obchodzone 
są uroczystości mające upamiętnić odzyskanie 
przez Polskę niepodległości. 
W tym szczególnym dniu Polacy wspominają 
fakt, że ich ojczyzna powróciła po 123 latach 
niewoli na mapy Europy. 11 listopada 1918 r. 
Rada Regencyjna przekazała Józefowi  

Jagoda - redaktor 
 

 
Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk 
polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I 
wojnę światową. Dzień 11 listopada został wprowadzony do oficjalnego 
kalendarza świąt państwowych stosunkowo późno, bo dopiero pod koniec lat 
trzydziestych XX w. Rocznicę tamtych wydarzeń obchodzono w Polsce co 
prawda już od 1919 r., niemniej jednak miały one charakter czysto wojskowy. 
Sytuacja uległa zmianie po przewrocie majowym 1926 r. Piłsudski – piastujący 
wówczas urząd premiera RP – ustanowił 11 listopada dniem wolnym od pracy w 
administracji rządowej; kilka lat później stał się także dniem wolnym w nauce. 
Odtąd w całym kraju odprawiano nabożeństwa w intencji ojczyzny, 
organizowano akademie i wieczornice oraz uroczyste parady wojskowe. W 
Drugiej Rzeczypospolitej Święto Niepodległości oficjalnie obchodzono tylko 
dwa razy – w 1937 i 1938 r. 
 Ustawa Sejmu RP z 23 kwietnia 1937 r. głosiła, że dzień ów, „jako 
rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako 
dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, 
zwycięskiego Wodza Naczelnego w walkach o wolność Ojczyzny – jest 
uroczystym Świętem Niepodległości”  
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AKTUALNOŚCI DWÓJECZKI 

Święto Niepodległości – „Dumni z osiągnięć Niepodległej” 
10. 11. 2021 r. świętowaliśmy rocznicę odzyskania niepodległości. Uczniowie 
klas 4-8 na jednej lekcji prezentowali wybrane osiągnięcia Ojczyzny, ważne dla 
Polaków miejsca, legendy, bohaterów. Nie zabrakło zajęć o powstaniu 
wielkopolskim i listopadowym, Józefie Piłsudskim, Tadeuszu Kościuszce, 
Hipolicie Cegielskim, Ignacym Paderewskim, ale też Marii Skłodowskiej – 
Curie, polskich laureatach literackiej Nagrody Nobla oraz Mosinie jako naszej 
małej ojczyźnie, polskim hymnie, perłach polskiej architektury i legendach. Do 
tego porządkowaliśmy wiedzę w oparciu o prezentację pani Beaty Mazur 
i animacje IPN-u. 

 

Drugim elementem naszego świętowania było uczczenie pamięci bohaterów – 
tych, którzy w różnych czasach walczyli o wolność Ojczyzny. Dlatego 
rozeszliśmy się po Mosinie, by dotrzeć do grobów powstańców wielkopolskich, 
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mosinian rozstrzelanych 20.10.1939 r., pomnik powstańców wielkopolskich 
i ofiar II wojny światowej, pomnik Tadeusza Kościuszki. 

Ostatnim elementem naszego świętowania był udział w akcji „Szkoła do 
hymnu” – wspólnie (choć w oddzielnych salach) zaśpiewaliśmy o 11.11 
„Mazurka Dąbrowskiego”. 

 

Choć sytuacja epidemiologiczna zmusiła nas do modyfikacji planów 
i  rezygnacji z zaplanowanego „Biegu Niepodległości”, wspólnie świętowaliśmy 
wolność „Tej, co nie zginęła”. 

       Anna Ciesielska - nauczyciel 

Obchody Dnia Niepodległości 
 
 Dnia 10 listopada w naszej Szkole, na 
drugiej godzinie lekcyjnej, część klas udała się 
na Mosiński Rynek, tj. Plac 20 Października. 
Dla  upamiętnienia tragicznie rozstrzelanych w 
tym miejscu mieszkańców naszej Gminy, pod 
tablicą z ich imionami i nazwiskami kl. VII B 
zapaliła znicze. Wykorzystując przepiękny 
jesienny, słoneczny dzień, część uczniów, by     
upamiętnić ofiary nazizmu udała się również na 
lokalny cmentarz i pod pomnik ulokowany na  
 

Jagoda - redaktor 
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mosińskim rynku. Tam również zapłonęły znicze, świadczące o wciąż żywej 
pamięci o osobach, które oddały życie za naszą Ojczyznę i za nas. 
 Trzecia godzina lekcyjna została  poświęcona w naszej klasie quizowi o 
polskich Noblistach.  

Na czwartej lekcji o godzinie 11:11 Pani Dyrektor nadała patriotyczny 
komunikat przez szkolny radiowęzeł, który zakończyła wezwaniem: ,,do 

hymnu”. W odpowiedzi nasza szkolna rodzina, stojąc na baczność, w 
odświętnych strojach, uroczyście odśpiewała cztery zwrotki hymnu. 
W ten sposób oddaliśmy hołd wszystkim, którzy walczyli i polegli za nasz kraj, 
byśmy dziś mogli żyć w wolnej ojczyźnie. 
 

 
 
KONKURSY W NASZEJ 
SZKOLE 
WYNIKI  KONKURSU  NA  PLAKAT  
REKLAMUJĄCY KSIĄŻKĘ 

 

W ramach projektu „Zaczytana szkoła” 
uczniowie naszej szkoły przystąpili do 
konkursu na plakat reklamujący wybraną 
książkę. Celem konkursu było: • 
promowanie czytelnictwa oraz rozwijanie 
kultury czytelniczej, • 
rozwijanie umiejętności plastycznych, • 
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pobudzanie uczniów do twórczego myślenia. 
Na konkurs wpłynęło bardzo wiele plakatów wykonanych w różnych technikach 
i prezentujących ciekawe lektury. 
W kategorii wiekowej klas IV – VI jury wyróżniło następujących uczniów: 
I miejsce: Zuzanna Maciejewska (kl. IV c) i Adam Kapitan (kl. V a) 
II miejsce: Anna Dera (kl. V a) 
III miejsce: Zofia Jurgiewicz (kl. IV c) i Carlos Szypura – Ramirez (kl. IV c) 
Natomiast w klasach VII – VIII wyróżniono: 
I miejsce: Justyna Kasprzak (kl. VIII d) 
II miejsce: Amelia Lewandowska (kl. VII d) i Natalia Warszta (kl. VII d) 
III miejsce: Olga Mańczak (klasa VIII b), Sandra Wachowiak (klasa VIII b), Iga 
Pawłowska (klasa VIII d) i Paula Konieczna (klasa VIII d). 
Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

Mariola Dominiczak i Anna Ciesielska 

Finał XX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
4 listopada odbył się w Kórniku finał   XX Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego „WPISANI W HISTORIĘ”. Organizatorem  konkursu była 
Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Tytusa Działyńskiego w 
Kórniku. W tym roku szkolnym jego tematem było piękno polskiej przyrody.  
W konkursie tym brali udział także nasi uczniowie, wśród których: 

Martyna Kilian z klasy 6a zajęła II miejsce, 

Agata Kilian z klasy 8 b uzyskała wyróżnienie. 

Gratulujemy sukcesu naszym uczennicom oraz Paniom: Annie Ciesielskiej 
i Karolinie Kilian, które przygotowały recytatorki do konkursu. 

Wiesława Szubarga 

Przypominamy 

Ujawnij swój literacki talent – całoroczny konkurs 
  
Konkurs dla uczniów klas 4-8. Jeśli lubicie pisać wiersze lub opowiadania, 
możecie przesyłać swoje prace na adres dwójeczki. Wyniki konkursu poznamy 
na początku czerwca 2022r. Regulaminy dostępne na stronie szkoły. 
O V Ogólnopolskim Konkursie Kaligraficznym, do którego zapraszamy uczniów 
kl. IV-VIII im. Janusza Korzeniowskiego szczegółowych informacji udzielają 
nauczyciele języka polskiego. Zgłoszenia u polonistów do 22 października. Etap 
szkolny konkursu odbędzie się w listopadzie. 
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KLASYCZNE   MEKSYKAŃSKIE 

BURRITO 

      
 
   Składniki na burrito: 
           * 40 dag mięsa mielonego z indyka, 
           * 6 tortilli 
           * 1 szklanka czerwonej fasoli 
           * 1 szklanka startego sera cheddar 
      

Iga - redaktor           
 

* 1 czerwona papryka 
     * 1 cebula 
           * 1 ząbek czosnku 
           * 4 łyżki oliwy z oliwek 
        * 2 łyżki koncentratu pomidorowego 
      

 * 1 łyżeczka ostrej papryki             
 * sól                          
 * świeżo mielony czarny pieprz 

           * kmin rzymski 
          
                      Przygotowanie:  

 
Czosnek pokrój w plasterki. Cebulę pokrój w kostkę.  Paprykę przekrój na pół, 
usuń gniazda nasienne i pokrój w kostkę. Na patelni rozgrzej oliwę z oliwek i 
smaż na niej cebulę, aż się zeszkli. Często mieszaj. Dodaj czosnek i smaż przez 
minutę, potem paprykę i mieszaj 3 minuty, potem dodaj mielone i smaż, aż 
zmieni kolor.  Następnie dodaj przecier pomidorowy   i wymieszaj. Wsyp 
czerwoną fasolę i dopraw solą, pieprzem oraz ostrą papryką. Gotuj na średnim 
ogniu około  minut. Mieszaj.  Na środku każdej tortilli nałóż porcję farszu 
i posyp żółtym serem. Zawiń w kopertę- najpierw złóż w dół tortilli, potem 
prawą i następnie lewą stroną. Możesz użyć wykałaczek, aby buritta się nie 
rozłożyły. Gotowe buritta ułóż na rozgrzanej patelni. Smaż aż tortille będą 
przyrumienione. Smacznego! 
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Z jesienią w tle  

Przysłowia: 
1. Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona. 
2. Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ostra zima. 
3. Gdy zbyt długo jesień trzyma, nagle przyjdzie zima. 
  

Justyna - redaktor 
 
4. Deszcz z początkiem listopada, mrozy w styczniu zapowiada. 
5. Gdy grzyby wielkie korzenie mają, wielką zimę zapowiadają. 
6. Gdy jesień bez deszczów będzie, w zimie deszczy pełno wszędzie. 
7. Gdy w listopadzie gawrony gromadnie latają, deszcze albo śniegi 
zapowiadają. 
8. Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew się trzyma, to w maju na nowe 
liście spadnie jeszcze zima. 
9. Jak listopad ciepły – marzec mrozem przewlekły. 
10. Jesień bezdeszczowa, to zima wiatrowa. 
 
Cytaty: 
 
1.  Jesień to druga wiosna, kiedy każdy liść jest kwiatem  – Albert Camus 
2. Dopiero smutek jesieni radość wiosny oceni  – Jan Izydor 
3.  Jesienią, jesienią sady się rumienią, czerwone jabłuszka – pomiędzy 
zielenią  – Maria Konopnicka 
4.  O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny i pluszcze jednaki, 
miarowy, niezmienny  – Leopold Staff 
5.  Gdyby rok schowany był w zegarze, jesień byłaby magiczną godziną  – 
Victoria Erikson 
6.  Jesień ma więcej złota w kieszeni niż we wszystkich innych porach roku 
– Jim Bishop 
 
Złote myśli na złotą jesień: 
 
1.   Wszystko kryje w sobie piękno, ale nie każdy je widzi.  – Andy Warhol 
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2.  Nie zostawiaj wszystkiego, co dla Ciebie ważne na później, na kiedyś… bo 
jutro często oznacza nigdy  
3.  Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy nie 
szedłeś. Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to, czego 
nigdy nie robiłeś.  – Coniguliaro Dominick  
4. W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa – nie przez 
swoją siłę, ale przez wytrwałość. – Budda 
5. Nigdy nie marnuj czasu, próbując wytłumaczyć kim jesteś ludziom, którzy 
postanowili Cię nie zrozumieć.  – Dream Hampton 
6. Żyje się spokojniej, gdy nie mówi się wszystkiego co się wie, nie wierzy we 
wszystko co się słyszy, a wobec reszty tylko się uśmiecha…  
7.  Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione. – 

Nelson Mandela  
 
 
 

i nie tylko z zeszytów 
 

Rys. Katarzyna Zalepa 
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https://sp2zakopane.weebly.com/humor.html  
 
(…) Ania uśmiechnęła się pod wąsem. 
 
Staś był zdolny do wszystkiego, nawet do nauki. 
 
Mrówka podczas wycieczki w lesie ugryzła Agnieszkę. 
 
Po zebraniu makulatury sprzedaliśmy ją razem z panią. 
 
Polska wysyła za granicę: węgiel, artykuły spożywcze, samochody i inne 
zabytki. 
 
Na wystawie kwiatów najbardziej podobała mi się pani, która nas 
oprowadzała. 
 
Na ten temat mówiło i pisało wielu ludzi, więc i ja chciałbym zabrać głos 
w tej sprawie. 
 
Król Waza, jak sama nazwa wskazuje, lubił zupę. 
 
Fryderyk był jedynym dzieckiem wielodzietnej rodziny. 
 
https://culture.pl/pl/artykul/humor-zeszytow-szkolnych  
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