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Gazetka Szkoły Podstawowej nr 18  

im. Macieja Rataja w Lublinie 

Drodzy Uczniowie! 
Dzień Niepodległości jest okazją do zastanowienia się nad wartością wolno-

ści i suwerenności naszego kraju. Myślę, że z niepodległością jest podobnie 

jak z oddychaniem. Dopóki ktoś nie ograniczy nam możliwości swobodnego 

oddychania, trudno jest nam uświadomić sobie, jaką wartość ma tlen.  
Dobrze zdawali sobie ze znaczenia niepodległości nasi przodkowie, którzy 

tak wytrwale zabiegali o jej odzyskanie, a następnie o obronę przed najeźdź-

cami. Warto w tym dniu wspomnieć uczestników powstań narodowych, któ-

rzy walczyli w okresie rozbiorów o wolność dla Polski.  

Warto wyrazić wdzięczność naszym rodakom, których wspólny wysiłek na 

początku XX wieku zaowocował przywróceniem granic naszej Ojczyzny na 

mapie i odzyskaniem przez Polskę statusu niezależnego państwa.  

Ponadto powinniśmy pamiętać o wszystkich znanych i nieznanych bohate-

rach, którzy bronili wolności w okresie ostatnich stu lat. Świadomość zna-

czenia wolności i znajomość historii Polski powinny nas motywować do tego, 

aby umacniać niepodległość naszej Ojczyzny i możliwie najlepiej korzystać  

z tego z trudem wywalczonego dobra. 

       Beata Nowak - Przech  

Rys. Magdalena Palik, 3c (zob. str. 2) 
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Magdalena Palik (3c) 

została laureatką Mię-

dzynarodowego Kon-

kursu Plastycznego dla 

Dzieci i Młodzieży 

„POLSKA W KOLORZE 

BIAŁO-CZERWONYM”-– 

100 LECIE ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI. 

Konkurs wpisuje się w ob-

chody organizowane w 

całym kraju. Narodowe 

Święto Niepodległości to 

dla Polaków jedno z naj-

ważniejszych świąt pań-

stwowych. Po 123 latach 

zaborów – niewoli nazna-

czonej walką, cierpieniem  

i wysiłkiem wielu pokoleń 

Polek i Polaków – nasz kraj 

odzyskał suwerenność. 

Konkurs został zorganizo-

wany pod  patronatem 

Wicemarszałka Senatu RP 

Bogdana Borusewicza 

przez Gminę Trąbki Wiel-

kie. 
Wpłynęły prace z 245 pla-

cówek oświatowych z kraju 

i z zagranicy. Prace nadesła-

no z Austrii, Szwecji, Wiel-

kiej Brytanii, Irlandii, Islan-

dii, Kazachstanu, Szwajcarii, 

Stanów Zjednoczonych, 

Czech, Niemiec, Ukrainy, 

Hiszpanii, Francji i Polski. 

Nadesłano 2223 prac  

z czego udział wzięło 2650 

osób. Pierwsza wystawa 

odbędzie się w Gdańsku 15 

czerwca br. Następną za-

planowano w Niemczech  

w Uehlfeld, w lipcu 2018 

roku. Potem wystawa po-

wędruje dalej po Europie,  

o czym z przyjemnością 

zawiadomimy na stronie 

internetowej.  Red. 

głości. Działania prowadzo-

ne są we współpracy z Fun-

dacją Działań Edukacyjnych 

KReAdukacja przy wspar-

ciu finansowym miasta Lu-

blin. Kilkunastu uczniów 

naszej szkoły zebrało mate-

riały dotyczące historii Lu-

blina w okresie I wojny 

światowej i w pierwszych 

latach II Rzeczypospolitej, a 

następnie przygotowało 

prezentacje dostosowane 

Grupa uczniów naszej 

szkoły przybliża swoim 

kolegom wydarzenia i miej-

sca na terenie Lublina, 

związane z odzyskaniem 

niepodległości przez Pol-

skę. Prezentacje rozpoczęły 

się 7 listopada. Projekt 

„Lublin na drodze do nie-

podległości. Miejsca, ludzie, 

wydarzenia” został zorgani-

zowany z okazji 100. rocz-

nicy odzyskania niepodle-

do różnych grup wieko-

wych. W ramach spotkań 

w poszczególnych klasach 

wszyscy uczniowie Szkoły 

otrzymują przypinki, doty-

czące 100. rocznicy odzy-

skania niepodległości przez 

Polskę. Po zakończeniu 

prezentacji w szkole grupa 

uczniów realizujących pro-

jekt przedstawi zabrane 

materiały na spotkaniu  

z seniorami.  Red. 

Polska w kolorze biało - czerwonym 

Lublin na drodze do niepodległości. Miejsca, ludzie, wydarzenia  

OKpress dla Niepodległej 

waniem tradycji.   

Zatem oddajemy w Wasze 

ręce 1. w tym roku numer 

OKpress w tradycyjnej, 

aczkolwiek nieco odświe-

żonej graficznie odsłonie. 

Mamy nadzieję, że nasza 

propozycja spodoba Wam 

się na tyle, iż będziecie nie 

tylko ją czytać, ale również 

współtworzyć. 

Bieżące wydanie w całości 

poświęcamy pięknej i waż-

nej rocznicy. 100 lat temu  

Na samym początku 

wszystkim Czytelnikom 

naszej gazetki należą 

się słowa wyjaśnienia.  

Nie trudno nie zauwa-

żyć, że zmieniliśmy na-

zwę i szatę graficzną.   

Jak zapewne pamiętacie,  

w ubiegłym roku szkolnym   

pytaliśmy Was o to, która 

wersja gazetki podoba 

Wam się bardziej.  Okazało 

się, że większość osób 

opowiedziała się za zacho-

„(…) gdy 

patrzę na 

historię mojej 

ojczyzny, nie 

wierzę – 

naprawdę – 

aby można 

było rządzić  

w niej batem.” 

 

Józef Piłsudski  

Str. 2  

Co roku w naszej szkole 
świętujemy obchody 

rocznicowe.  
Fot. K. Sitarz 

Polska stała się wolnym 

krajem. Był to dla wszyst-

kich Polaków moment nie-

samowicie istotny, przeło-

mowy.  Na nowo powróci-

liśmy na mapy świata jako 

kraj suwerenny i niepodle-

gły.  Na nowo byliśmy w Eu

- ropie a ona powoli otwie-

rała nam swoje przedsionki. 

Rok 1918 przyniósł odro-

dzenie nie tylko historycz-

ne, ale również literackie,  

naukowe i kulturalne. Red. 



 

 

 

Inspiruje nas niepodległość 

 

 Str. 3 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy! 

 
 Już niedługo będziemy obchodzić Święto Niepodległości naszego Państwa. Sto lat temu 

wielu polskich patriotów walczyło o wolną Polskę. Wtedy to zasiane ziarnko patriotyzmu,  

miłości do Ojczyzny, zakiełkowało i dzisiaj możemy oglądać piękny, biało-czerwony kwiat, 

kwiat niepodległości. Teraz pewnie zadajecie sobie pytanie: „Po co prezentować patriotyczną 

postawę, skoro Polska jest wolna?” Otóż, odpowiadam Wam: Warto! Patriotyzm ten jest jak 

życiodajna woda do naszego kwiatu - pozwala mu jeszcze bardziej urosnąć i stać się jeszcze 

piękniejszym. Sądzę, iż postawy patriotyczne umacniają naszą więź z państwem. 
 Jeżeli chcemy mówić o postawie patriotycznej nie sposób nie wspomnieć o głównym 

bohaterze ,,Odysei” Homera – Odyseuszu. Był on dzielnym wojownikiem spod Troi, pomysło-

dawcą podstępu trojańskiego. Po wygranej walce postanowił wrócić do swojej ojczyzny – Itaki, 

gdzie czekała na niego żona, Penelopa oraz syn, Telemach. Jego podróż ostatecznie zajęła mu 

20 lat. Miał przez ten czas niemało przygód, które ukazały nam głównego bohatera nie tylko 

jako bezlitosnego wojownika, ale i podstępnego oraz sprytnego człowieka. Pewnego razu 

Odys miał scysję z synem Posejdona, co sprawiło, że grecki bóg mórz przez całą jego tułaczkę 

zsyłał mu niesprzyjające wiatry. Ciekawe, co Wy zrobilibyście  w tej sytuacji? Może zrezygno-
walibyście z powrotu do domu lub po prostu usiedlibyście na ziemi i zaczęlibyście płakać? 

Odyseusz taki nie był! Nigdy się nie poddawał! Nosił w sercu miłość do żony, miłość do domu 

rodzinnego, a przede wszystkim miłość do ojczyzny. To pozwalało mu przetrwać, to pozwalało 

mu mieć nadzieję, to właśnie było jego życiodajną wodą, a powrót do domu – wspaniałym ko-

lorowym kwiatem patriotyzmu i wytrwania. 

 

 

 

 
 Innym przykładem patriotyzmu jest postawa Bernarda Zygiera, bohatera książki Stefana 

Żeromskiego pt. „Syzyfowe prace”, który recytuje „Redutę Ordona”. „Co jest w tym tak nad-

zwyczajnego?”- możecie zapytać. Otóż, Zygier recytuje zabroniony przez rosyjskiego zaborcę 

wiersz Adama Mickiewicza na lekcji języka polskiego. Był już znany przez nauczycieli za szerze-

nie patriotyzmu wśród swoich rówieśników, lecz tego nikt się nie spodziewał. Odwaga chłopca 

bezsprzecznie zasługuje na wyróżnienie. Dalsza część książki Stefana Żeromskiego jest pełna 

podobnych postaw, np. posługiwanie się językiem polskim wbrew zakazom szkoły, czy organi-

zowanie kółek literackich, na których uczniowie czytali zabronione książki i wiersze. Bohatero-
wie „Syzyfowych prac” nie byli konformistami, pokazywali Rosjanom wolę walki i miłość do 

ojczyzny, świadomą miłość. 
 Koleżanki i Koledzy, mam nadzieję, że udało mi się Was przekonać, iż patriotyzm, mi-

mo że może się wydawać w dzisiejszych czasach niemodny, jest naszemu narodowi potrzebny 

jak woda roślinie. Szalenie ważne jest nie tylko prezentowanie postaw patriotycznych, a po 

prostu bycie patriotą. Musimy się nauczyć miłości do ojczyzny, bo My, Drodzy Uczniowie, wła-

śnie My, jesteśmy - jak powiedział Jan Paweł II - przyszłością naszego narodu. 

 
        Przemawiali: Kacper Chodorowski 

        oraz Łukasz Sutryk z kl. 8d 

 



 

 

Młodzież w dzisiejszych 

czasach przykłada mniejszą 

wagę do patriotyzmu niż na 

przykład starsze pokolenie, 

naszych rodziców czy 

dziadków. To oczywiste  

z wielu powodów, między 

innymi takiego, że dla nich 

temat wojny był o wiele 

bliższy niż dla dzisiejszej 

młodzieży. II wojna świato-

wa, z którą bezpośredni 

kontakt miała większość 

naszych dziadków, czy pra-

dziadków, zostawiła wielkie 

piętno cierpienia na na-

szych najbliższych. Rodzice, 

którzy zapewne często 

słyszeli opowieści o tym 

dramacie, wiedzieli, że  

patriotyzm jest ważny.  

Jednak pielęgnowanie pa-

mięci poległych i cierpienia 

wielu polskich istnień to 

zadanie nie tylko naszych 

rodziców, ale i nas samych. 

Często o tym zapominamy 

przez towarzyszący dzisiej-

szym czasom pośpiech  

i „życie chwilą”. Wielu  

z nas, tak często rozmyśla 

o przyszłości, że przestaje-

my zastanawiać się nad 

tym, co nas zbudowało, nad 

tym, co dało nam wolność. 

Czy możemy tak po prostu 

wymazać z pamięci nasze 

korzenie?  Zapomnieć  

o tych wszystkich pole-

głych, którzy umarli za na-

szą wolność? A gdyby tak 

kiedyś ludzie zapomnieli 

i nas?  

      Joanna Chlebus 

się z nią właściwie dzieje – 

boli bierność młodych, zu-

pełnie niezainteresowanych 

tematem, w sprawach poli-

tycznych i kulturalnych 

Polski. Przecież to jest na-

sza Ojczyzna! Kraj, w któ-

rym wychowaliśmy się, 

który jest czymś więcej niż 

tylko regionem geograficz-

nym! Nie można na każde 

poruszenie politycznej 

kwestii buntować się  

i twierdzić, że na to jeszcze 

przyjdzie czas, na razie nas 

to nie dotyczy – a gdyby  

Polska jest jak wielkie, sę-

dziwe drzewo - przetrwała 

i widziała wiele, doświad-

czyła nieraz zła i okrucień-

stwa, a mimo to wciąż zu-

chwale stoi i opiera się 

przeciwnościom losu, swe 

długie korzenie zatapiając 

w każdym z nas. Nawet tak 

stara roślina wymaga jed-

nak troski i opieki, a któż 

inny zaopiekuje się nią, jeśli 

nie my, Polacy? Żeby jed-

nak móc chociażby zacząć 

się o nią troszczyć, należy 

zainteresować się tym, co 

w Polsce wprowadzono 

dyktaturę,  młodzież zarea-

gowałaby wzruszeniem 

ramion? Niemożność udzia-

łu w wyborach nie zwalnia 

nas z zainteresowania się 

obecną sytuacją polityczną 

kraju, jego historią i cho-

ciaż może wydawać się to 

dla nas nudne, nieciekawe,  

patriotyzm to inaczej mi-

łość a - jak wiemy - praw-

dziwa miłość musi mierzyć 

się z wieloma trudnościa-

mi.   

    Antek Antoszek 

Nasz głos w sprawie patriotyzmu 

nadzieję, że w tym szcze-

gólnym dniu wszyscy odda-

my hołd poległym oraz 

okażemy swoją wdzięcz-

ność za to, jak wiele im 

zawdzięczamy.  

    Aleksandra Gora 

 

Patriotyzm jest dla mnie 

dumą z Ojczyzny. Nawet, 

gdy nie dzieje się w niej 

najlepiej, trzeba dbać o jej 

dobro. W dzisiejszych cza-

sach można okazywać go, 

nie robiąc z siebie typowe-

go Amerykanina, tylko wy-

rażać się i zachowywać „po 

polsku”. W naszym kraju 

modne są, niestety, języko-

we „otoczaki” uznane za 

neologizmy i zapożyczenia, 

które zalewają polską mo-

wę jak szwedzki potop. 

Dlaczego nie mielibyśmy 

pielęgnować polskości wła-

śnie przez to, że nie pój-

dziemy na „lunch”, ale na 

„przekąskę” lub „obiad”? 

    Olga Osipowska 

Patriotyzm dla każdego 

znaczy coś innego. Dla jed-

nego jest to wywieszenie 

flagi na święta narodowe,  

a dla drugiego obrona kra-

ju. Każdy z nas inaczej rea-

lizuje miłość do ojczyzny, 

ale ważne jest, aby kochać 

kraj i cieszyć się z bycia 

jego obywatelem. Za kilka 

dni będziemy świętować 

100-lecie odzyskania nie-

podległości przez Polskę. 

Wiek temu ludzie walczyli 

o wolność kraju i mam 

„Wasze 

pokolenie jest 

postawione, ze 

szczególną 

mocą, wobec 

wyzwania, aby 

zachować 

nienaruszony 

depozyt wiary.” 

 

Jan Paweł II  

 Str. 4 

Jan Paweł II - Patriota 

jakich mało 
Źródło: https://

www.google.com/search?

q=Jan+Pawe%C5%

82+II&client=firefox-

b&source=lnms&tbm=isch 

Papież- Polak, Jan Pa-
weł II w KUL jeszcze 

jako Karol Wojtyła 
Źródło: https://

www.google.com/search?

q=Jan+Pawe%C5%

82+II&client=firefox 

b&source=lnms&tbm=isch



 

 

  

Pan Robert Horbaczewski jest dziennikarzem prasy 

ogólnopolskiej i lokalnej, autorem książek regionalnych.  

Debiutował w 1997 r. na łamach miesięcznika "Magazyn 

Kresowy". Współpracował z telewizją RTL7. Obecnie 

dziennikarz zamojskiej "Kroniki Tygodnia", dziennika 

"Rzeczpospolita", branżowego miesięcznika "Press" 

oraz e-dziennika "Presserwis". Autor książek "W blasku 

świec" (2005), "Tu Szewce" (2009), "W cieniu ko-

puł" (2011), będących reporterskim zapisem rozmów  

z sędziwymi mieszkańcami Tyszowiec. Współautor al-

bumu "Czar starej fotografii. Z albumu rodzin z Zamoj-

szczyzny" (2010), redaktor albumu "70 lat minęło. Li-

ceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stefana Czarniec-

kiego w Tyszowcach 1944-2014".  

- Czym jest według Pana patriotyzm? 

- Patriotyzm to szacunek i umiłowanie własnej ojczyzny. Gotowość do jej obrony i pracy dla jej dobra. Pielęgno-

wanie narodowej tradycji, kultury, historii oraz języka. 

- Czy patriotyzm może być nowoczesny? 

- Jeśli jest nowoczesny to i tradycyjny. Tradycyjny patriotyzm związany jest z historią naszej ojczyzny, o której 

wolność walczyliśmy wielokrotnie, płacąc często najwyższą ceną życia i zdrowia. Naszym obowiązkiem jest o tym 

pamiętać. Obecny patriotyzm nie wymaga takiego poświęcenia. Żyjemy w wolnym kraju. Nowoczesny patriotyzm 

może przejawiać się, na przykład w przestrzeganiu praw, obchodzeniu świąt narodowych, dbałości o kulturę, tra-

dycję i środowisko naturalne. Ale też w udziale w lokalnych inicjatywach, uczestnictwie w wyborach. To dzisiejsze 

gesty lojalności wobec ojczyzny. 

- Czym różni się patriotyzm od nacjonalizmu? 

- Mówiąc o patriotyzmie powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy na świecie sami, że inne narody 

również mają prawo do przeżywania swojego patriotyzmu. Bycie patriotą nie oznacza zamykania się na świat. Sza-

nujmy własną historię i tradycję, ale szanujmy też inne nacje. W tym właśnie tkwi istota patriotyzmu i człowie-

czeństwa. Zamykanie się przed resztą świata nie jest ani sensowne ani dobre. To tak jakbyśmy żyli w domu bez 

okien. Patriotyzm budzi pozytywne uczucia, nacjonalizm bazuje na negatywnych emocjach i stereotypach. Zamyka 

się na świat w obawie przed zmianą i innością, wywołuje frustrację i dzieli ludzi na lepszych i gorszych. Nie tędy 

droga. 

- Czy jest coś takiego jak patriotyzm lokalny? 

Oczywiście. To miłość do tak zwanej małej ojczyzny naszego miasta, miasteczka, regionu. Przejawia się w zaanga-

żowaniu w sprawy najbliższe. Utożsamiania się ze wspólnotą lokalną i swoim miastem. Dbając o sprawy "swojego 

podwórka" dokładamy cegiełkę do tego, jak wygląda nasz świat. 

- Na czym polega pański patriotyzm lokalny? 

Od lat prowadzę własną stronę internetową opisującą historię mojego rodzinnego miasteczka Tyszowce. Ocalam 

od zapomnienia historie rodzin, upowszechniam wiedzę o kulturze i tradycji. Napisałem kilka książek. Choć 

mieszkam w Lublinie i od mojej rodzinnej miejscowości dzieli mnie prawie 170 kilometrów staram się angażować 

w lokalne inicjatywy. I nigdy się nie wstydzę, że pochodzę z małych Tyszowiec. 

- Dziękuję za rozmowę. 

                       Rozmawiał: Piotr Horbaczewski 

                        Nota o rozmówcy pochodzi z: http://roberthorbaczewski.pl/2,12,o-autorze.html 

Tradycyjny, czy nowoczesny? O patriotyzmie po dziennikarsku 
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Przerwa. Dłuższa przerwa. Można wreszcie coś zjeść. 

Można poklikać na komórce. Spokojnie wejść na drugie 

piętro, a potem zjechać na poręczy aż na sam parter. Od-

wiedzić siostrę w świetlicy. Można też po prostu porozma-

wiać...  

 

Julka: Karola, czym jest dla ciebie taniec? 

Karolina: O to samo mogłabym Ciebie zapytać… 

J.: Taniec jest dla mnie formą wyrażania uczuć, pewną abstrak-

cją, której nie da się wytłumaczyć lub opowiedzieć. Jest sposo-

bem, w jakim mówię, nie używając słów. Tym   czymś, co wy-

chodzi z mojego serca i zamienia się w ruchy, choreografię. 

Daje mi poczucie wolności, spełnienia, przeżywania i odkrywa-

nia. Gdy tańczę, czuję, że mogę wszystko, zapominam o pro-

blemach, bo skupiam się tylko na sobie i muzyce. A ty, co  

o nim sądzisz? 

K.: Mogę w tysiącu procentach się z tobą zgodzić. Dla mnie 

taniec to duża część życia. Długie treningi, atmosfera mi-

strzostw, wydobywająca się z głośników muzyka, różne warsz-

taty, ludzie. Coś wspaniałego! Kocham to! 

J.: Patrz, na wszystkich korytarzach dominuje biel i czerwień. 

Jak myślisz, czy taniec ma kolory? 

K.: Hm... Sądzę, że ma. Taniec najczęściej kojarzy się ludziom  

z wykonaniem ruchu, jakimś występem. A tak naprawdę po-

przez wykonanie każdego gestu możemy wyrazić emocje, 

uczucia, czy też właśnie kolor. Ciekawe pytanie, przecież ,,biel” 

można wytańczyć. Jakiś pomysł? 

J.: Samo słowo „biel” kojarzy mi się z delikatnością, dobrem, 

spokojem i wolnością. Wytańczyć biel? Myślę, że pasuje do 

tego styl jazzowy - połączenie baletu, akrobatyki i tańca mo-

dern. Biel trzeba zatańczyć w sposób lekki, do spokojnej muzy-

ki. A jak wytańczyłabyś czerwień? 

K.: Czerwień kojarzy się z walką, krwią, miłością. Pasuje do 

tego styl bardziej hip - hopowy - mocne brzmienie, dynamika. 

Przeciwieństwo bieli. Pomyślmy, nasza flaga te kolory łączy, 

więc pokazuje, że przeciwieństwa się przyciągają.  

J.: No tak, ale w jakim celu to mówisz? 

K.: Patrz, pierwszaki tańczą z flagami? 

J.: Chyba żonglują! (śmiech). Wróćmy lepiej do rozmowy…  

K.: Wytańczyć niepodległość to nie jest takie proste. Można 

powiedzieć, że to sztuka. Ukazanie tego, co działo się 100 lat 

temu. Gdybyśmy miały takie zadanie, musiałybyśmy pogłówko-

wać, jak za pomocą tańca przenieść się w czasie i pokazać za-

chodzące zmiany, zdarzenia, np. wojenne. Mogłybyśmy spróbo-

wać pokazać uczucia, emocje, które towarzyszyły wtedy Pola-

kom umierającym za wolność. 

J.: Nawet nie masz pojęcia, jak bardzo rozumiem to, o czym 

teraz mówisz… Wiesz… (dzwonek). Dokończymy rozmowę 

po lekcji. 

 

Rozmawiały Julka Jarecka i Karolina Kurek, które od kilku lat 

uczęszczają na zajęcia UDS w Lublinie. Zdjęcia pochodzą z ich 

prywatnego archiwum. Red. 
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My nigdy się nie poddamy! 

  

 We wrześniu 1939 roku miał miejsce początek jednego 

z najgorszych okresów w historii. Czarnych stronic w księdze 

ludzkiej cywilizacji, czasu pogardy, łez i bólu. II wojna  światowa, 

bo tak nazwano owe przerażające lata, zmieniła nasz świat, a jej 

wpływ na społeczeństwo będzie ujawniać się jeszcze długo. Ale 

wojna to nie tylko koszmary i piekło. To również akty bohater-

stwa, tak wielkiego, że nie da się opisać go słowami. Arkady Fie-

dler jednak spróbował i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, 

że mu się udało. 

 „Dywizjon 303” jest historią prawdziwą i opartą na fak-

tach. Książka opowiada o Bitwie o Anglię – jednym z najważniej-

szych wydarzeń II wojny, tym, które mogło odwrócić jej losy  

i dać światu iskierkę nadziei na pokonanie potężnej Rzeszy. To 

była dziwna walka. Bez czołgów czy piechoty – tu batalia rozgry-

wała się w powietrzu. Aby pomóc Anglii w odparciu wroga,  

a przy tym dokonać prywatnej zemsty na najeźdźczy, który za-

brał Polsce wszystko, Dywizjon 303, grupa dzielnych, polskich 

lotników, wyruszyła do Wielkiej Brytanii. Walczyć. Umierać.  

I pokazać, że Polska nigdy się nie podda. 

 Książka składa się z krótkich, prawie niezależnych roz-

działów – podniebnych walk, aktów poświęcenia i bohaterstwa, 

krótkich potyczek Polaków z Niemcami. Dzięki takiemu zabiegowi akcja ani na chwilę nie zwalnia, jest dynamiczna 

i szybka, a napięcie nigdy nie opada nie pozwalając czytelnikowi oderwać się od powieści. Arkady Fiedler, opisując 

faktyczne zwycięstwa naszych rodaków, pięknie rysuje obraz wybitnych lotników i żołnierzy, ale i zwykłych, pro-

stych ludzi – patriotów, których wojna zmusiła do wyjścia z dotychczasowej strefy komfortu i udowodnienia swo-

jej miłości do ojczyzny, czy może raczej Ojczyzny. Czytając „Dywizjon 303”, trudno nie poczuć dumy z osiągnięć 

naszych myśliwców, co uważam za ważny aspekt książki – zasługi Polaków podczas wojny często są zapominane,  

a warto wiedzieć, jakimi bohaterami byli nasi rodacy. 

 Nie mógłbym nie wspomnieć o języku, którym Arkady Fiedler buduje swoją powieść. Autor ten potrafi 

pogodzić dynamizm akcji z pięknym, bogatym słownictwem i stylem. Efekt jest powalający – fabuła ani na chwilę 

nie zwalnia, a mimo tego czytanie bujnych, kunsztownych opisów walk powietrznych bywa wielką przyjemnością. 

Równocześnie owa kwiecistość nie jest przesadzona i podczas czytania nie wybija z napięcia, a idealnie się z nim 

komponuje. 

 Ale „Dywizjon 303” ma też wady. Powieść rozciągnięta jest na ponad 100 stron, toteż krótkie i w zasa-

dzie bardzo powtarzalne epizody szybko zaczynają nudzić. Chętnie powitałbym w progach powieści, szczególnie 

pod koniec, zmianę tej formy, zwrot akcji, opis prywatnego życia polskich myśliwców – coś, co wybiłoby odbiorcę 

z monotonii spowodowanej czytaniem kolejnego już opisu walk w powietrzu. Nie podoba mi się również kreowa-

niu obrazu naszych lotników jako ludzi prawie idealnych, tak szlachetnych, że nie chcą przyjąć materialnej nagrody 

od Anglików za swoją walkę i poświęcenie. Trochę trudno mi uwierzyć, że faktycznie nie mieli wad – ich pokaza-

nie dobrze wpłynęłoby na wydźwięk i realizm.  

 Ostatecznie jednak uważam „Dywizjon 303” za bardzo dobrze napisaną powieść, która dzięki swej przy-

stępnej formie jeszcze przez lata będzie uczyła polską młodzież historii naszego kraju. Nie jest to rzecz wybitna, 

zmieniająca człowieka czy zapadająca w pamięć na szczególnie długo, mimo to zdecydowanie i z czystym sumie-

niem mogę ją polecić osobom, które nieprzekonane są do szczególnych osiągnięć Polaków podczas wojny. I mimo 

tego, że ta dawała okazje do aktów niezwykłego heroizmu, dobrze, że już jest tylko przeszłością… 

 

           

         Antek Antoszek 

Na warsztacie recenzenta 
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Katarzyna Gałązka (na fotografii) jest gimnazjalistką, uczennicą klasy 3f. Jej opo-

wiadania otrzymują nagrodyw wielu ogólnopolskich konkursach. Jak sama mówi, 

wybiera te tematy, w których czuje się najlepiej, a konkursy te, które sprawiają 

jej przyjemność twórczą. W tym roku opowiadanie Kasi zdobyło II miejsce w 

ogólnopolskim konkursie Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa. Z Janem 

Pawłem II - śladami historii naszej Ojczyzny organizowanym przez Świetlicę Wzra-

stanie w Radymnie k. Przemyśla.  

Ślad  

 Miałam wtedy 17 lat. Wystarczająco dużo, by zrozumieć ogrom cierpienia, bólu  

i strachu, jaki skumulował się w miejscu naszej wycieczki, wystarczająco też dużo, by wiedzieć, że wojna to ofiary  

i śmierć. Miało być to nie tylko zwiedzanie miejsca kaźni czterech milionów ludzi, ale również spotkanie z niezwy-

kłym człowiekiem, pierwszym Papieżem – Polakiem. Wiedziałam, że obóz w Oświęcimiu jest ważny w dziejach 

narodu polskiego – wszyscy to wiedzieliśmy, jednak słowa, jakie tam wówczas usłyszałam sprawiły, że spojrzałam 

na nie inaczej, szerzej. One – wypowiedziane przez Jana Pawła II - przewartościowały całe moje życie.  

W homilii w czasie Mszy Świętej odprawionej na terenie byłego obozu koncentracyjnego - Oświęcim-Brzezinka,  

7 czerwca 1979 Papież mówił nie tylko o okropieństwach wojny, ale również o bohaterstwie, człowieczeństwie, 

patriotyzmie i poświęceniu dla drugiego człowieka. W tym strasznym miejscu dał świadectwo prawdy  

i wiary, że nawet w obliczu okrutnych wydarzeń wojennych, można pozostać człowiekiem. Słowa, które najbar-

dziej zapadły mi w pamięć, traktowały o pochodzeniu ofiar  zamordowanych w tym przerażającym miejscu:  

 „Oczywiście, że przybywam, aby się modlić wspólnie z wami wszystkimi, którzy tu dziś jesteście - i wspól-

nie z całą Polską - i wspólnie z całą Europą. Chrystus chce, abym stawszy się następcą Piotra, świadczył przed ca-

łym światem o tym, co jest wielkością człowieka naszych czasów - i co jest jego nędzą. Co jest jego klęską i co jest 

jego zwycięstwem. Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie naszych czasów, na tych mogiłach w ogromnej mie-

rze bezimiennych, jak gigantyczny grób nieznanego żołnierza. Klękam przy wszystkich po kolei tablicach Brzezinki, 

na których napisane jest wspomnienie ofiar Oświęcimia w następujących językach: polskim, angielskim, bułgarskim, 

cygańskim, czeskim, duńskim, francuskim, greckim, hebrajskim, jidisz, hiszpańskim, flamandzkim, serbsko-

chorwackim, niemieckim, norweskim, rosyjskim, rumuńskim, węgierskim, włoskim…” – mówił Papież.  

 I wtedy mnie olśniło. Zrozumiałam dzięki Niemu, że w obliczu wojny każdy staje się ofiarą jej okrucień-

stwa. Nieważne – Polak, Niemiec, Rosjanin czy Hebrajczyk; kobieta, starzec, dziecko; żołnierz, pielęgniarka, ksiądz. 

Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, słabymi śmiertelnikami i w obliczu okrucieństwa tylko od nas samych zależy, czy 

będziemy katami, czy ofiarami, czy do końca zachowamy godność i miłosierdzie. Czy pozostawimy po sobie milio-

ny bezimiennych mogił, czy zapiszemy się na kartach historii, jako ci, którzy nie dali się upodlić i postawili człowie-

czeństwo, honor i wierność ideałom ponad strach przed śmiercią. 

 

* * * 

 Od wielu osób słyszałam, że Jan Paweł II jest prawdziwym misjonarzem, człowiekiem charyzmatycznym, 

mężnym, który nie boi się dawać świadectwa nie tylko swej głębokiej wiary, ale również prawdy historycznej.  

Z pasją głosi najtrudniejsze, „niewygodne” fakty, głośno wytyka błędy, o których wszyscy woleliby zapomnieć. Zna-

jomi mówili mi, że po wysłuchaniu jego kazań, otwierały im się oczy i zmieniali poglądy na życie. Wtedy myślałam: 

„To niemożliwe. Jak słowa kogokolwiek mogą mieć aż taki wpływ postrzeganie świata? Przesadzają.” Teraz jednak, 

wsłuchując się w słowa homilii, byłam coraz bardziej pewna, że mądrość z nich płynąca, to mądrość Boga, kierowa-

na do ludzi ustami Papieża. W tym strasznym miejscu, rozważając to, co powiedział, przeniosłam się myślami do 

owych tragicznych czasów. Ujrzałam tysiące osób uwięzionych w obozowej rzeczywistości, brudzie, głodzie, cho-

robachi nieustającym lęku o życie swoje i bliskich. A wśród nich widziałam bohaterów, o których wspominał Jan 

Paweł II:  

 „W tym miejscu straszliwej kaźni, która przyniosła śmierć czterem milionom ludzi z różnych narodów,  

o. Maksymilian Kolbe odniósł duchowe zwycięstwo, podobne do zwycięstwa samego Chrystusa, oddając się do-

browolnie na śmierć w bunkrze głodu - za brata. Ten brat żyje do dzisiaj na polskiej ziemi i jest wśród nas. Czy 

tylko on jeden - Maksymilian Kolbe - odniósł zwycięstwo, które odczuli natychmiast współwięźniowie i do dzisiaj 

odczuwa je Kościół i świat? Zapewne wiele zostało tu odniesionych podobnych zwycięstw, jak choćby - śmierć  

w krematorium obozowym siostry Benedykty od Krzyża, karmelitanki, w świecie Edyty Stein, z zawodu - filozof, 

znakomita uczennica Husserla, która stała się ozdobą współczesnej niemieckiej filozofii, a pochodziła z żydowskiej 

rodziny zamieszkałej we Wrocławiu. Nie chcę zatrzymać się na tych dwóch nazwiskach gdy stawiam sobie pytanie, 

czy tylko on jeden, czy tylko ona jedna?... Ile tutaj odniesiono podobnych zwycięstw? (cd. na str. 11) 
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Odnosili je ludzie różnych wyznań, różnych ideologii, zapewne nie tylko wierzący”. 

 Potem wróciłam do rzeczywistości, do otaczającej mnie smutnej codzienności, w której Polska nadal nie 

była wolna. Chciałam stać się taka jak On – odważna i pewna siebie. Chciałam też odnieść „duchowe zwycięstwo” 

nad samą sobą. Może nie tak spektakularne i chwalebne, jak Maksymilian Kolbe, ale moje małe zwycięstwo nad 

moimi lękami i obawami o przyszłość. Chciałam wykrzyczeć wszystkim, że czas otworzyć oczy i zacząć głośno 

mówić o tym, że nadeszła pora na wolność i suwerenność naszej Ojczyzny, która już tyle wycierpiała, która przez 

tyle lat nie mogła się cieszyć niepodległością, za którą miliony przelały swoją krew, a która osłabiona II wojną 

światową znów dała się zniewolić zbrodniczej ideologii.  

 Jan Paweł II uświadomił mi, jakim chcę być człowiekiem. Nie ignorantem, któremu nie zależy na niczym, 

poza swoją wygodą, lecz kimś więcej, kimś, kto zrobi wszystko, co w jego mocy, aby ojczyznę doprowadzić do 

wolności, a rodakom umożliwić godne w niej życie. 

 Jadąc na tę wycieczkę, w swoich oczach i we własnym mniemaniu, byłam już dorosła, miałam ukształto-

wane poglądy na otaczający mnie świat i rzeczywistość polityczną. Jednak spotkanie z Janem Pawłem II uświadomi-

ło mi jak wiele brakowało mi jeszcze do pełni dojrzałości. Ten człowiek pokazał mi wszystko, czego sama nie by-

łam w stanie dostrzec do tej pory, przez całe moje życie. Idea, którą we mnie zaszczepił tego dnia, w tym tak waż-

nym dla historii Polski i świata miejscu, sprawiła, że wracając do rodzinnego Lublina snułam w głowie plany obale-

nia niesprawiedliwego systemu, panoszącego się w Polsce; walki z wszechobecną cenzurą, drożyzną, korupcją  

i niesprawiedliwością społeczną. Gdzie partyjni dygnitarze, czuli się bogami, a ich bezkarność i buta raziła w oczy 

na każdym kroku. Czy pozostałam wierna temu postanowieniu?  

 Nieco ponad rok później, zmuszona sytuacją materialną, w której znalazła się moja rodzina (ojciec został 

internowany za niepoprawność polityczną), byłam już pracownikiem Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-

Świdnik” i zdawać by się mogło, że wciągnęła mnie w swe tryby machina komunizmu. Nic bardziej mylnego.  

 8 lipca 1980 roku stanęłam na czele strajku. Wraz z kolegami przedstawiliśmy władzom nasze postulaty, 

takie, jak:  możliwość swobodnej działalności związkowej, co było bardzo niewygodne dla rządzących, gdyż umoż-

liwiało swobodę gromadzenia się, propagowało wolność słowa i poglądów politycznych. To właśnie spotkanie 

sprzed roku w obozie oświęcimskim z Janem Pawłem II dało mi odwagę i siłę do walki, pozwoliło dojrzeć emocjo-

nalnie, wzrosnąć w wierze w Boga i idei niepodległej suwerennej Polski. Dzięki niemu  i jego słowom z nastolatki 

stałam się młodą kobietą, patriotką, Polką.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestniczki projektu „Lublin na drodze do niepodległości. Miejsca, ludzie, wydarzenia”  
Zdjęcie pochodzi z prywatnej kolekcji Pani Beaty Nowak - Przech - opiekuna uczennic. 
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Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny 
Niepodległa w poetyckim kadrze wyobraźni 

 
organizowany we współpracy 

 
Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie 
Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów oddział w Lublinie 

Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie 
 

pod patronatem 
 

Pani Teresy Misiuk 
Lubelskiego Kuratora Oświaty 

 

Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki 
dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin 

 

Pani Iwony Morawskiej 
dr. hab. nauk humanistycznych w Zakładzie Edukacji Polonistycznej  

i Innowacji Dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UMCS 
 

Pani Anny Boguszewskiej 
dr. hab. nauk humanistycznych kierownika 

w Zakładzie Edukacji Artystycznej w Instytucie Sztuk Pięknych UMCS 
 

Pani Małgorzaty Peroń 
dr. w Katedrze Krytyki Literackiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

 

Pana Zbigniewa Stanucha 
dr. sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne  

w Zakładzie Rzeźby i Ceramiki prof. Adama Myjaka 
w Instytucie Sztuk Pięknych UMCS 

 

Fundacji Rozwoju KUL 
 

Wydawnictwa Norbertinum w Lublinie 
 

Kuriera Lubelskiego  

Możesz wygrać! Przemyśl to! 
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Odsłona literacka 

Kategoria „Niepodległa w poetyckim kadrze wyobraźni najmłodszych”  

skierowana jest do uczniów szkół podstawowych z klas 1-3 

uczeń pisze wiersz inspirowany widokiem pochodzącym z najpiękniejszego miasta w Polsce 

Kategoria „Niepodległa w poetyckim kadrze wyobraźni nieco starszych” 

skierowana jest do uczniów szkół podstawowych z klas 4-6 

uczeń pisze wiersz na jeden z podanych tematów: 

1. Fraszka o tym, jak się spotkał Smok Wawelski z Warszawską Syrenką. 

2. Niepodległa – słowo warte akrostychu… 

3. Niepodległa poetyckim słowem malowana… - wiersz inspirowany najpiękniejszym widokiem jednego z polskich 

miast.  

Kategoria „Niepodległa w poetyckim kadrze wyobraźni najstarszych” 

skierowana jest do uczniów szkół podstawowych z klas 7-8 i klasy 3 oddziałów gimnazjalnych 

uczeń pisze wiersz na jeden z podanych tematów: 

1. Gdyby kamienie mogły mówić… sonet o Niepodległej. 

2. Ballada o mieście z pocztówki (pocztówkę polskiego miasta należy zeskanować i dołączyć do napisanego utwo-

ru). 

3. Co mówią mi oczy Polski? – pieśń niepodległa.  

4. Dialog bez słów – poetycka refleksja nad znaczeniem symbolicznego zatrzymania w kamieniu momentu spotka-

nia dwóch wielkich Polaków, Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pomnik na dziedzińcu Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego) 

 

UWAGA!  

Prace literackie należy przesłać do 18 listopada 2018 r. wyłącznie na adres mailowy opiekuna mery-

torycznego konkursu: anna.zielinska@sp18.lublin.eu 

 

Odsłona plastyczna 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas 1-8 oraz uczniów gimnazjów.  

Uczeń tworzy kompozycję plastyczną inspirowaną architekturą, krajobrazami, szlakami, symbolami związanymi  

z naszą Ojczyzną. Praca może być w formie plakatu, portretu postaci historycznych lub obrazu przedstawiającego 

wydarzenie historyczne, w tym spotkanie dwóch wielkich Polaków, Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskie-

go (pomnik na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego). 

Do konkursu dopuszcza się wszelkie formy plastyczne płaskie nie mniejsze niż w formacie A-4. 

 

UWAGA! 

Prace plastyczne oddaj Pani Elżbiecie Starek. 

 

Terminy 

Na wszystkie prace czekamy do 20 listopada. Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi 9 dni 

później w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.  

 

 

 

 

   Jeśli nie masz pomysłu, jak świętować  

Niepodległość 11 listopada, może warto,  

abyś wziął udział w konkursie? 

Możesz wygrać! Przemyśl to!  
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Wszyscy na pewno są ciekawi, jak będą wyglądać obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę  

w Lublinie. Jeśli zainteresuje Was jakaś sytuacja, miejsce, ludzie, symbole, okolica, koniecznie zróbcie fotorelację 

lub przynajmniej jedno zdjęcie. Potem prześlijcie je do nas. Powstanie z tego wielki plakat dla Niepodległej, który 

umieścimy w następnym numerze.  

Pamiętajcie, że świętować można na różne sposoby, byle bezpiecznie i w poszanowaniu narodowych symboli. Cza-

sem odruch chwili może skończyć się katastrofą. Zróbcie wszystko, by Ci, którzy zginęli za wolną Polskę, byli  

z Was dumni, tam - po drugiej stronie chmur. 

Życząc Wam pięknej listopadowej niedzieli, zamieszczamy wiersz, który wybraliśmy specjalnie na tę okazję. Niech 

wszystkich nas zainspiruje do czynów godnych patrioty: 

 

Tadeusz Różewicz 

 

Oblicze ojczyzny 

 

Ojczyzna to kraj dzieciństwa  

Miejsce urodzenia  

To jest ta mała najbliższa  

Ojczyzna 

 

Miasto miasteczko wieś  

Ulica dom podwórko 

Pierwsza miłość  

Las na horyzoncie  

Groby 

 

W dzieciństwie poznaje się  

Kwiaty zioła zboża  

Zwierzęta  

Pola łąki  

Słowa owoce 

Ojczyzna się śmieje 

 

Na początku ojczyzna  

Jest blisko  

Na wyciągnięcie ręki 

Dopiero później rośnie  

Krwawi  

Boli 

 

  
 

Od Redakcji  
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W tym numerze pisali dla Was: 

Joanna Chlebus, Ola Gora, Olga Osipowska, Julia Jarecka, Karolina Kurek,  

Piotr Horbaczewski, Antoni Antoszek, Kacper Chodorowski, Łukasz Sutryk 

pod redakcją Pani Anny Zielińskiej 

 

Kontakt do redakcji: 

okpress@sp18.lublin.eu 


