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I-onrżźr też chciala być,tvolna- rok 19t8 i ot!4sk.rnie przez Polskę niepodl€gbści,

11 listopada to dzień nirjrvźnie.jszy ni€ t}lko dla catej Rzcczypospolitej, ale i uaszego

miasta- Łomży. Koleje naszęgo grodu nie były ła§re, Po tźecjm IoZbiorze Polski znaleźliśrny

się pocL okupacją prLlską by w 1307 r. !vi{]żąc !v l.\apoieLrnie ,, żbawcę Polski ", znaleźć się

w Księstwie Wańżawskim .jako jeden Z dep]rrtamenlólv tego palistewka uzależIionego

od Francji, Nio pomo8lł przęlanl kręw żolnicrzy- polskich walczących w datekiej Rosji

u boku Bonapaftego, W li]]_] r, ziemie KsięS!\! żostaly Zajęle pżcż wojska calskie,

Na lrrocy decyzji kongresu Wiedcńskiego, tak jak Warszawa, znaleźliśmy §ię w glanicach

Królestwa Polskie8o, Zrywy niepodle8łościolve lat 1E]0 i 1863 r, pokazały, że ll]yśl
o niepodleglości Polski jest bliska mieszkańcom ł.omży. Dopiero jednak konflikt zbrojny lai
]9I4-19lE stał się okazją do utlvorzcrria wlasnego państwa. Ta sprzyjająca s},tuacja

geopoliiyczna imiljtafia unrożlilviła odbudolvatie nam !łlasnego państwa, Nie si€dzięL]śmy
jednłk z załoźonlmi rękami, a podjęliśrny działlnia, by tę upragljoną wolllość wywa]ożl-ć,

Dnia 3 l iipca 1914 r- rozklej o o na m ulach lraszego miasta manilest o wypolviedzeniu
wojny. Lomżc położona o 30 km od §aniry pr.lskie; byla nnrażono na skutki rvojny,
lecż Prusacy zaetako\\,ali Rosjan od stlony Kalisza iI-odzi. Po żdobycill lych n}iast przcsunęli
się na Mławę, Front colaz szybciej żbliżal Sic do miestfl, W Wie]kanoc 1915 r. eskaclra

samolotó\! ż],ZuciIa na miaslo bofib) żapalaJące iw},bucho$,e,'I€go dnia zginęło kilku ludzi,
a częśc budyikólv spło ęla, W kolejnych dniach nad Łomżą pojawialy się samoloty
i zeppelirry, Ludnośc ukrywał się w piwnicach, ale i tam nie było bezpiecznie, Przeprawy
plzez Narew i miasta bronil korpus g\t,ardyjski pod do\łództwcm lvielkiego księcia Borysa
Mikola,]ewicza, Wszystkie szkoły i gmachy publiozne zajęte były na szpita]e. okolicZnc
miastcczka tj. Nowogród, Ma1}, l'łock iJcdrvabne zostały dllszczclttie zniszczonc, Pod konięc
lipca 1915 r, rriemieckie pociski innetnje zaczęły patlac na miasto, W połorłie ricrpnLa
l915 r, ż Łoulźy. będalcj stolicą gtrbc.tri, lvycofa]y się oddZiżl]y lvo]sk rosyjskich, Do niasta
l1 sieĘniil wkloczy]] Nierrlc\.. a rlirunki życia mieszkaliców ulegly diamctralnernu
pogorszeniu, Na pocza_tku rvrześnia Nienrcy ilabżyli n.! miaslo ó0 tys. nrbli kontrybuc,]i
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i i:.l,jeżi]: ]a Z3kładnikó\\, Z Wybitnych obywateli, oświadczyli takźe. że jeżeli kontrybucja

i]]i zosrani. Zapłacona 1ub zaczna_ się bunty ludnoŚci przeciw wojskL!, to rozshzelają

ż:i::jniklill, Doa]atko\ł,o lozpoc?ęły się rekwiżycje surowcóW i ańykulów codżieiicgo

_zllk: \1- irek.ie iriyanj3 lvojny bfakolvalo żywnoścj, a Niemcy wprowad7ili kallki

:: .]]..]. ira_'śę, ki§Zę. cukiel, i tłuszczc, Każdy miesżkanieo miaste otrz}mylvał kartę

::-:...śala§ e_ na cał!, miesia!. N]cstety przydzielonc porcje były bardzo małe. Z czasem cotu
:;i1 c}lo o Jedzelue. a ludność rniala kżńki, ale nię mo8łe ich ZreaLizować, Zahroniono

,rrpiełu białego chleba- Tylko ziemniaki ratowały ludnośc przed głodem, a itych z czasem

ze:zei.. hrakoll ać, \ie bvlo takźc mateńałórv oa ubranie iskórnaobuwic,

",,.
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Niepowodzenia Niemców na tioncie zachodnifi sprawily, ze zaczęli oni łagodnlej

traktować ludność polską Dnia 5 ]istopada 1916 l. gubenatof niemiecki von Staudl zaplosi]

przedstawicieli ludności polyiarórv łomźyiskiego, kolneliskiego i rvysokomazoWieckiego

by oznajmić, źe żostanje utworzonc s3modziellre palisltvo polskie, Ł,on'}Ąiilcy żaożęh się

obawiac. że nlxnitcst tcl1 pocjągllie ża Sobą konsekwcncjc w poslaci lrowych ,ćkwiracji

1 poboru rekuta polskiego do niemieckiej armii. Jędlrocześnie akt},lvnie działali

w konspjracyjnej piisudczykowskiej Polskiej Organizarji Wo.jskowcj, Nórała ona tempa,

g(ly w iistopadzie 1916 r, do miasta przy.jechał l Putk Piecholy Legionów pod dowód7twcm

Edrvarrla Rydza Śmiglcgo, a nestępl,]io 4 Pułk Piechoty, Legloniści uczyli członków PoW
nusztry i strzelania. Dodatkowo rrjmorvali się Za krzFv,d7ońą przeż Niemców ludnością

polska_. Pi}srrdczykowska idea lvilki ż Zaborcami byla zlszczepiena w mkld},in pokoleniu,

Niepodległościo§,}, zapal Lonrżrn Nicmcy slala]i się studzić lepresjami lvobec

konspiretolólv, Po ,,kryzysie prlysięgoivym" stacjonując}, !v Lomży 4 Pułk Piechoty został

rozbrojony, a żohieże uwiężicni \! koszarach- Mieszkańcy miasta stnrź i slę pomóc

żittlz}łnan},m legionistom organizując nr.in, kwcsty, ,.Czwańacy" zostali u)WieZleni

rlo Przemyśla oraz intcmorvanj w s7czypiornic i Benjaninorvie, Część z nich uciekta

i ip. wróciła do ł,omźy, Po zrwarciu poko.jrl brz.skiego niędzy Niemcami d Rosją

bolszcwicką_ w l918 r,, n1iesżkaIicy Łonrży rozpoczqli prctesty na 7nak dezaprobaly

wylącżcnla Chęłmszczy' zny Z l(ńlesllva Polski.go, llnrcerzc iPcowiacy powybrjali szyby

\.v kosżelach. uźędach i ply\.vltlnych miL,SZkaniach Nicmców. Na reperkusje nie trzeba byto



dltrgo czckać, Nicmcy \!prolvadzili godzinę polic!na_ i Ltzięli zakladnikórv, żądając za nich
kontrybucji wy1loszącej 20 tys, nrarek, SFuaoja sla§,ała się coraz bardziej napięta-

Alc§ltowano kom€ndaita łomżyńskiego okfq_qu Po\\ Jana Kraszewskiego, J§sienią l9l3 r,

syluacja poljtyczna zmierzała do ostatccznego roZwia.zinia, Do mieszkańców Dliasta Zaczęla
docierać inlorrnacja o pźeglanej przęz Niemcó\\, wojnje, Komenda POW żarżądzila
nrobilizację, OkęB łomżyński POW liczył od około 800 do 1200 bojowców,
Dnia l0 1isiopada do Warsżau,y prż}jcchal uwolnion], z twiordzy magdcburskej Jóż€i
Piłsudski, Ludnośc Warsżarv!,. a lakże iniych miast lożpielała errforia, oddziaiy PoW
zaczęły rozbrajać żd€zoli€ntowane pairole niemieckic, Łomżyniacy opracowali także plan
zajęcia kluczowych punktów w mieścię, m,in, kwatery sil niemieckich, dlvorca kolejowego.
elektrowni, poczty. Harceże mieLi przejmowaĆ, a następnie inwentaryZowaĆ urzędy
i magażyny. Delegacjir Konitetu obywateLskego udała się do L.ubęmatora niemieckiego,
by przekonać go do wydania rozkażu lvojskll opuszczenia miasta. Mialo to zapobiec
lozlewolvi krwi, Roznrorvy okazaly się dość trudne, e t}n,] czasem grupa bojo\la POW
w!.wiesila na raru§Zu bialo-czcfivoną flagę i zaczqla rozblajać Niemców, Niestety
1L lislopada, podczas próby rozbroj.ni3 oddziaŁLr nicmieckicgo, na ulicy Sienkicwllza nle
obyło się bez rozlewu krwi- Oddział PoW dor.vodzony przez Leoni! Kaliwodę napotkal patlo1

niemiecki, Po wyciągnlęciu pisblefu i oddanill stżałów ostuegawczych pźez Kaliwodę,
nicfuieccy żołnieve cldpowiecLzieLi salwą Leon Kąliwoda zostal śmjeńelnie ranny, Harcerż
i peou,iak, który przyjeohał do Łonży, by wspolnóc dziłIalność kons p iracyj Lrą rv nricscLc,

W ly1l miojscu koniecznie trzclre 5ię uctrz}mać. by wspomrrieć o milości L€ona
KaLirvody. urodzoncgo na svbc.ii. następnie nlicszkająccgo z lodziną w Walszawic- halcerza,
bo.jórvkarza PoW, i łonlźyniankr H3liny Jarnuszkielvicżórvn],. Jak pisała Mańa Kirozyiskd
.,byli rnłodzi. wrażli§,i, Pra§,i.,:drvażrri i bezkompromisorvi, Clrcleli żyć w wolej Polsce,
koclrać i spch,iaó s\yojc mafzeniit" N.,t}odZi konspiratorzy mieli żamiar pobrać się W wolne.j
Polsce, Cdy Leon rozbraja] Nienców, Halirrka jako sanitaliuszka, niała za zadanie
p.rlrolować pLac poczto\!,\ ipomagać. gdyby ktoś zostalranny,



T}fil§zaserr trwaja]Je pęrtrxktecjc Z gubefnator€m niernieckim pfzyniosły

zarnierzony rczultal. Oc]ziały ijcmieckie nialy złożyć broń bez wa]ki i opuścić nliesto,

Jeszczc tego samego dnia, żolnicrze njcnićccy z rodzinami zaczęli opllszczać l1]iasto,

rvl,rvoźąc zrvój dobytek i zrabor-vane mienic, Niemniej jednak przyjaciele i rodzina I,IalinŁi,

l plZcde \ł,s7ystkim ona samaj zorgłnizowali Leonowi pogrzeb, który zmienił się

lv płtriotyczną manikstaclę, M}ody, peowiak 7ostal pośmieńnie odzDaclony olderem vit-iuti

\1iLitari- Zawierucha historii wdarta się w życie Hal]ny Jarnusżkicwiczó!Vny, Zabiła ję.j pLany

i mauetia związane Lćoncm- ivllodr dziervczyna, rrie nogąc sobie poradzić 2 utraconą

miłością popelniła samobójstwo, Została pochorvalra w rodzirulym globowc! Kfaszevvskich,

aLe jcj przyjacielc postanowtli połączyć Zakochanych po śmierci i przenieśli jej cialo,

by spocże]o u boku Lcona. Ta histona do dżiś rvzrLlsza nicszkaricó!v Dasze8o miasta,

ffi L.|tr. |-,-,.,,, - 
y" 

", 
t,z :ł,ą,"



odzy§keniu niepodtegłości iv Łomży to!ł.auyszyła żaloba, Niemnlej jednak trzeba

byio rviele wysiłku i pracy, by Wspólnyl truden oclbudowac nieistniejąca. od ponac1 wieku

Polskę, Koniecznościa. rvydawało się zorganizowanie rlojska, by móc bronić .]eszcze njś

ugru[towan€j niepodległości. Jan Krisżcrvski. komclrditnt POw zacząl organizować 33 Pułk

Piechoty, który pod końec l9t8 r, liczył juź okoto L500 źołnierży, Pod koiiec lg]8 r.

kornpania łomżyńskiclr ochottrikólv lvytuszyło do Lworva, by pomóc wa]cząc)m Polakom

rr przylączeniu stolicy Galicji do tworzącego siQ pairstwl polskiego, Vliasto musiirlo sobie

poradzic z trudr4 srtuacją_ 8ospodarczł Poza ratuszem. rżeźn]a_ i e]ektrownią Łomża nie

lnia|a ani jcdnego gmachu użyteczności pŃlicznej, Brakow.rlo lvodoci€ó$, i karralizacji,

D]ogi, ]nost"v, domy bilłv uszkodzonc w tfakcic dzielaIi zbrojnyclr. Zaczęły się epidcmie,

po!łiększi!ło się bezrobocie i szalaia drożyzna, Brak pierriędzy unierrrożliwiał Radzie

\1iejskiej Załatwienie wszystkich spraw, Dodatkowo. gdy \ł l920 r, wl,buchła wojna polsko-

boLszelvicka, nieszkeńcy ł,omży zlależ|i sjQ ponownie w wirze działań zbrojnych. Dnia 27

L4]ca ]920 l, nadęszła widolnośc, że od stlonv Szczuczyna nadciagają nieprzyjacieLskie

wojska. Urzędy i inst}lucje państ$owe rozpclczęły w |ośpiechu ewakuacię, lv{iasłr bronił

bataiion 33 pułkrL ze strażą grirniczną Obroną doivodzil kapitan lvl.rrian llagano!virz. Bitwa

o lońy w Piąhlicy tr$ała piqć dni, ivlieszkaricy niasta okazując soiiclalność i ]uń ducha

]romagali lvalczącyn żohieazo r !V opatr}nv,aniu ich idost.rrczali żapasów żywnoŚci, Na

miasto spadly takżc pociski imlatllie. Dnia 2 sicrpnia oddziały bolsże\Ąickie Weszl}, do miastil

i rozpoczęly ttziki rabunek obuwia. ubrań. bielizrry i ż,vwności. ogolocone Zosiały sady

iogrody. nawet z nicdojrzal}Tni foś]inami, Dyzcntcria. tńs pLlmist},igłód zapanowały

w mieście. Bolsżewicy rTacjclnalizorvali apteki i labr,vki, Po klęsce rv bilwach !v okolicach

Warszaw,v Rosjan]e zaczęLi się cofać,22 sierpnia 19]0 l, woj§ka polskie odbi}y Łomżę,

Ńlialto było WoLne_ 3 sall Józef Pi]sudski ]3 sierpnia pżybył do L.onży, Niestety niedhgo

loźna byio się cieszyć upragnioną lvo]nością Po Wielkiej Wojnie w 19J9 r, żaczęla się

,]eszcze bardZicj okrtltna. !v której litkż€ chwaleL]nie Zapisali się mieSZk|Lńl,V naszego mj.lsta.

Ir:
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WlLNO WYZWOLONE. WILNO POLSKIE

Po w,vbuchu I wojny śWiatowej 1! ]915 l, Willlo Zaięli Niemcy.
podc7as okupacji nierrrieckiej 16 lutego t913 l, !\, \\ ihic 20 osobolva Rada
,,vybrana podczas zj;zdu Litwinó, , podpisuje Akt Nicpodlegk]ści Litwy,

JesZcza
LiteWska,

C'zlonkorvie Tąryby (Rady) Lilcl|,,lkiej, s},gnltariusze,1k!1! ]\iiepoLllcghści Lil.,l).y

St[lni§aw Narutoy,ic: palski pra\,)nik, 2iemianin anu{l.ki Lkew,rki (.l:idacz polil}*c.nr, członek
Taryby śygntltdlius. aktu aicpoclleglości Lih|y, b}-t|l prc:ydenlu RżcczyPospolilŁi GąbńeIa

Aki Niępodlcgłości Liirvy stolicą niezalcżnego państwa litewskic8o o8ł6sza1

wi]no, któle od rok!i l323 było sloli.ą Wielkiego Księstwa Litewskiego, a po unii Lubelskiej

drugą stolicą RzecZpospoliicj obo] ga Nafodó!v,

Wedfug spisu lrtdności przeprolvadżony przcż Niemców w styczniu 19l7r, w tym cżasie
w Wilrrie Polacy stanowili 51 1; lLLdnośoi, Ży<Jzi 1lo/o, Litwi i 1,6%, Wilcliscy Polacy
uważa]i, że miasto, w którYm większość stanowją Polacy. powiono należeć do Polski.



Pomnik pątniętniajLlcy Polttktill, zgladzoą,ch ll, Ponąrach

W czasie okupacji Wilno bylo ośrodkiem rucl,tu oporu. Zofganizowano oddziały

zbro.jne Amii Krajolvej,

W nocy z 6 na 7 lipca 19,14 roku żohierze Armii Krajowej rozpoczęli wa]kę

o Wilno, Zc lvzglęc]u na Szybkie żbliżanie się do miasta Almii Czerw-onej postanowili

samodzielnic oswobodzić gród nad Wilią z rąk nielDieckiego oklrpanta.

opcracja,,ostra Blama" tr\l,ala rv dniacir 7 13 lipca 1944, Była realizorvana

rv ramach akcji ,,Burza" ogólrrokrajorvego powstania, zolgańzowarrego pod względem

militanryn przeciwko hitlerowcom, a W sensie polityczn}Tn skierowanego przeciw Zwiążku

Radzieckiego,

lt'.lki o \l}.,.l1,ale je l,|'iintt Pato! :o}niłł:1 ,1l,t]IiiK]ćlia|!.JjrLkLlł,:kichnauiicyll'itikiej

Plan opcracjj ,,OsEa Brema" zakładal zdobycie Wilna pEez połączone siły
rvileńskiego i norrogrodzkiego okręg,lw Ak i przyjęcie pżez polaków sil rosyjskich

z pozycji gospodarza, operacją do$,odzi} konelldent obszafu pó]nocno-wsohodrriego płk.

Aieksander Wilk KrZ}żanolvski
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Zecżq}i się !ralki o wilno- Do walki ulworzono oclrotnicze oddziały w samoobrony

\\ ilenskici. \\ znacżnej części skladające się z mlodzieźy szkolnej i studenckiej, J pilsudski

xloi ii o nicil ..moj. male żohieizyki", Walki o Wi]no Z Lilwinatni i bolszewikami tr,,"vały

Jo pażdzjemika L920r, wjlno i Wileliszczyznę wyrva]czoną pźez Lucjana Zeligowskiego

rr l921 r, prz,vła,czono d,l Polski.

cmentaż no wi]eńskiej Rassie- TU spacżywają żałnierze somaobrony wileńskiej, którzy polegli

wwo]koch o Wilno w 1atach 1,91- 1920.

OKUPANT ZMIENIA OKUl,ANTA

l7 §,rześnia 19j9 r, wojsk,l sowieckic zajQly Wilno i Wilcnszczlznq

i przekazaĘje Litrvie, 3 sieq]l1]a Litlva lveszła w skład Zwia3ku Sowieckiego,

22 czerwca Niemcy napadly nł Zrviązek Srlrviecki, Wilno traiilo pod okupacjq

nicmiecką Podwilcńskie Ponary stały się nliejscem mesowego mordu jeńcó\,v wojennych

i ludności c},wilnej, Z oSólnej liczby 100 tys, ofiar 70 tys, stanowili Zydzi, 20 tys, , Polacy,



p{ k.,1 le ksLw:Ler |V i l k,Kt:.l,:tlllow s ki

Nie zlvżajag na dużą przcwagę lvl,oga Po]akom udalo się w,zwolić znaczną

część Wilna. Do sztulmrl szybko dołączyły sięjednostki annii sowieckiej, Do 13 lipca, już

rve rvspółdziałanir_L z Armią czenł,oną całe miasto Zostało oczyszczonc ż NiemcóW,

\a Cjrze Zulkowej żolnierze AK wlr.viesili biało_czerrvonr1 flagę, jednak już po kilku

godzinach Została ona Zelwana plzęz żalniefl.,ł sorvieckic[ którzy wlviesili czerwun;

SZtand3r,

Po Zdobyciu lvi]na dolvódzl}vo solvjcckie dowódcó\\,AK Zaproszono 1ó lipca na rozmowy

doiyczące dozbrojenia Polakórv, oficefowie, w t)m p& Wilk,Krzyżanowski, Zosteli

Pods!ą)oie aleszlowlnj i osadzeni lv sowieckim więzi€nitl,

Litwr i Wi]no znowu staly się c7ęścią Zwia7ku Sowieckiego,

ODRODZENIE NIEPODLEGŁOŚCI LIT\l,Y

tfilna stoLica PaLńsll|a Litell,s kieqo

l1 marca 1990 r, l.itwa poclpisilla Ńt o w/ściu ze składu Zlviązl:u sowieckiego

i ut\\,oźeniu samo{]zieliego państwa. Sowieci próbowa]i zdlawjó wolność młodego państwa

siią Na ulice lvilna wy.leńoiy 
"znlgi, 

Wojska sowieckie zająły Dom Pnsy, W obrnnic l itż}

telewizyjnej zginęło 14 osób. W obronre niepodległości państwa stanęli iie tylko Litwini,

ate tatze tuazie innlcll narodo§,ości, w t}m także Polacy, l-itlva wlvalcżyła wolnośc,

Dzisiaj Wilno iest stolicą Republiki Litewskiej, Miasto liczy około 600 000

mieszkańców. Polacy rv Wilnie stanolvią 16,51% (33 408 osób), !v Lit*,ie 5,6]9'" (162 3'l-+

osoby). ogólem w Wi]nie Zamies7kują przeclstalvicicle lj? narodowośoi, Wilio

,rd pocZ.[Lków s!vego iStnicniijest mieStem rvieLokrrlnrl1)rvyn iicllerancl,jt]lł]l,



FoToLElt]\CJA Z POBYTU \\, G|I,łRKU

Piękna Góru wrzesień 2()18

\\i li]mach pl.,jekll| ..Wilnc i Lol.ź.l
§, (oniekś.ie sentej .oczlrj.y oclż}Sk3llin

Ni€podtegłości pr7ez Polskę i I ilr\,ę"

plżygololvanego wspólnic Z fundac]||

,.WspóLnota Polska" ucżniowie §zięli udzill
§ walsztntach niepodlegloścl01!ych.

W dniaoh 19 ]l §rześuia ucz olvic
Sżkól Katolickich im, Kardynaln Slel'afft
!V}sz},ńskiego !v Łonży i Progiluaz.]um
i JOn] Piwl I1 rv lvilnie uczcshicryli
q, blw3kL inl-grnc}jDl,tu lv ośrodku
wypoczynko\!],m,.Gwalek" W Piękne.j

GórZc,

Nlusicli rvlkazać się wiedzł
Iotn},sloq,ościi| i kreatyvnością podczas
plz}go!o!v)l.flnia dranly zlviązatl.j
Z o.1żyskaniem niepod]egtości
pr7ćz W'il1l0 i Lomżę.

Szkala kona ctosórl lo jedno z licżDych
Zajęć prow,}dzonych plzlz anilial()rów
,,Gwarka",

1

]

H
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l pr?edst"iid,ld p'le7 rl§7}tl- pJlyjd!|ol 

]

l ot od lnrd ll, ,l
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vVYsclgl W lurze to naęa rrLLltinnl I

I konhurencja 
I

@l oo -,*al,za.l: 
]

t-.',*;;;''*.*" -il;* -l
I 

Ucżn oW klasY A lto,,! Lomzy,



Dziękj lvalsztatollr,.Ja i n]o]a klasa"
uczniolvie fuieIi oka/ję lepiej się

poznaĆ



1.

2.

SDrawdź swoitl wiedze.

J.
4.

4.

5.

Marszalek Józef...
Swięlo, tt, które eskadra samolotó|
i wybuchtlwe. 

v zrzucilo na Łomżę bomby zapalajqce

!::_:_',\|. 
*,|," -rqlą.lu o.1 Lomżr b0 ryi. łubti hontrybucji.

lwlcslg( w htor!m guhernot|l von .Stlntlt oznajmit. ż.r, z.ostanie

'ltworzone 
SOmorlzielne puńslwo polskie.

Husło:

Hgsło:

1.
)
J.

['nil, w w.vniAu AnirL,i Litwtt pr|.i|lą thr:elt.
Król Ptllski p,lt:hotIzenia litewlLiego.
5'u,. Klz,iniłrzjest ElówĄ.n patronr,nt LinłJ.i n o zicżł, tt taAżeopiekunełt..,
P_olski putwnik, sJ/gnullriusz dktu niepodległości Lihuv.
DzicIniła, w Atórcj znĘt!uje się cmłntlrz, ,,7, t iarlń' pir"n,-.(lno s?łcpJó:efl PilsudsAiego.

l 2 3 ż 4

1 2 3 4 5

1

2

J

4

]

]



Zesplół retlłkcyjn1:

Julią Nieciecka,
zuząnnu choińska,
Olgierd Sulewski,
DuwirI Dzięgielevski,
Elwiru Rtttlzktt
Erlytu Zielińska,
Kularzyno Duchnowskl
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W pialek {9llnjopddd 2018) społetżnoŚt P.ogln]rtsrjulrr :m, jóna PóMd Llozplocżełó uro.ryśle obchody 1oo-łe(a
ódżyrkania prże? Pólrke Niepodle8l!ś.i, !v nlrgĘmie;ek.je tern.ay.zne, rpeklakl pl, "Z€by aolska bń. Pc{§t -,
wy§!ólił olaż V,]i/cieczki €d!k.cy]n€,

Dź].kU]€lnV 7a Vr'in.ló;nóś. ].7PkimV ni kólF ń.'Pr 
'Pwlnź.],óónied7ji'PkWVhle17eF,:,,,,.

(etnq gql5ą(
.-"s-\-,§iJ\.



11 t,lltrllr:l iifl).i.,j.a.,..iąr.r,.,i rlll ] lallkirlij. llrltlrirll: l}rllrllli,j'}l.' 9lislopada2018
I,oku społcczlrość Progilnnaziutn illl, JirIll lJrrria 11 t.ozlltlczęła uroczvste obchtlclr,
IUU-leiia,,dzr,|,:llli.l plz;z Pol.*.,\lś|\,llIr_l, ,.i \\ J,|,oglJln e lck.ię t.,l ,,t.c)"c
spektaklpt, "Ta, co nic zginęła". lvlstaril o].az \\\cieczki eclukacvjnc,

lalt
,1



roi7in;. pl]1.:}iine;

"R,]i"'u dh 
',]dukacj], 

Iąoari!ł lłroijini" - j'kżf trafn\ t}liJl pfoiekr| ]ącz,!ć€g. ,r§łst].ic:r Prlnkó}r z
ok,'7,ji 1$0,Iecia niepodj€gloścj. w§zak to nie tyllio geografia rniejsći śviłttczy o pizvnateżości narodow€j.
Bo Biele je§t mili§q gdzie się mówi, nlyśIi po pol§ku, e 1o, ćo Fol§kie ie§l bliskie i d.ogie, bo §pnda prosio

Uczniowie Progimnażjum im, Jana PaWła ]1 demonstrL]]ą swo]'ą łącżnośc ż Po ską na Wiele sposobóW.
Ich ak§ryność p.żejdw]a s]ę m,in, u] konkr.].sactl tematycznycl-, l !ton] teralun/polskiej i p;ojektach,

*l.n ,_ : ,,Dożer dla Lo,,o, l, o, u2.o Polo1,.d D,-, n--,. }".'rro^_- na W/]ażdyeouKacy]ne Wasnle Wroc]l] z C7wra gdze gościli na żaprosżenie Katoljckic],] szkół w róńzy'iŁomzyńskiego oddziału Stowarzyszenia,,Wspó]loia Po]ska'',

W Centrum Aktywnego Wypoczynkl] W Gwarku koło Giłcka dni
Wypełniony był po brżegi zdjęciami, rozgryWkarni, Wa§żtatami, a na
Niedosyt ma]or,lal 5ię na hłarzach Lczrllów, którzv \|! końcu Wrześniaod'oLln 'o'ó Vao,v',r ,e-lo,a leo al ,e oq-;,.o sio'óla o ,-ię v lorr.owaFy'.,l.o-dlh,

Ale i rłiedza p_odawn_na W ciekawy spoób staje 5]ę prawdziwą przygodą, Dlalego W myśl żeS.:Aryslotelesa ,,Nj€ dość naucżyć, trzeba byś się bawit'' poią..ono nuutę,"run!*ą. Wykorzystano za;=::rlzv5zle,, 1, wzn,]ocnic ciało, a iyrn samym c]lcha , bowiefi ,nu.rir. Jnl"i'iłu, to n c inneg. ...catknlęcie |osÓW !,\]o]ellneqo pokolen a, ml. ]y'ch lLż, [Łol_ / rn !]lży a,*at,r,lnu" Wv]lorami iż.r-..
l- 'o,, 'o,

:./,"r^l:j!_"_:: :|._!! :: "dż 
ałem młod7le]y ż W]]na, bo ce|em pro]ekŁu było prżede W.żystk]]i naw a_i:- .Wspo]pracy pon'] ędży.L-r.an arn, TodZcaTn] ] nauczycie]arni pochodzącyrn] z róznyĆh częścl Eu:c:,Wymagało to od ucznióW aktywności, 7aangaźowa.]a l wleclzy o reg olie, z kóĘ siq pochodzi. !', -:doczeka]o się.na eż.€go fi]ejs.a l,\rś]od pleżcnla.j] r.]cżnlow]c p;zec]stawili .."'nł; doty..ą." n ',,,.je!o hi§torii i dnia y",soół.7].§ne..

a!an].j:] ljogu5la\,,ry Jllell, (l, l.],]cżycle]l , ! ] r J1,5. , rcż,!el] leollaf, takie spa:r: .iItegra.yjne są ś1,\,ietną okaż]ą do lozlvldn a ,urpeienc; l Lrm e]ltnosc, jąyłor,vycn, prł,b'i:,:
kultury i tradycji po].k]ej, p.żedstauiienij warŁości, l"ł:11 "a.lił"'i"L]." 

'riiJoziez na L:rrule -.uczn]órl to możl]wość na żawa.cie nowych zna;omoścl i plzy;aźni z ió*LSnll unli. 
-'

\i] iakLr. kiecy \^/s!ystk:a sroil.żcn a 5k ela],łane ją n.] ..]:cpi]l]cali, laka 1,1yl]]ane doś!,]....-o'o oo1, Fl '-, . P _ ó - ,,,-l, .,...a|_ ó / lo, o_ _e]ó" ; :D | "*i," . ,no ,

T:r.:l:1.li!." G"łą:ce, p.ezes Łon]żyńskego oorrLlu stowarzyszen:a 
"wióOi""t. 

po ska'', z. :

upłnęły W okamgnieniu, czas
to Wszystko zaledwie trzy dni...

mie]l okazję, żeby złapać jeszQe
sprży.]aly raczej Wytchnieniu nż

:::1r::"^:."^r:, l^"],,,_"Ł,ń 
njan i pc,l]oc w iorganizowaniu *yr;;;;;1",]ż;;"*i;.i.i *i,. ", 

-.
J^n Wyi. : :

:::_ę:.,::: :_t_"1 :|:r"5, zc bQdz e anqażowala s]ę W życ]e sżkoly i ,,podlewała'' swoje korżen e .-...
! 9:u,.y-l1 pot]żebę pochłani;n]n wiJdzy, Bc 

"ćr" "ń" 
pi"Óir"ill", ;;, :#J,'r;ffi" [ ;;;świadomość swej przynależnoścj, wywieźi z c:Ącka nń tvrti, "ir" pirvi.:"i" J"i,uńij'"'-iffzapas Wiedzy izapału tak potrzebnego do odkryWanió ZaWiły.h aras ożiqÓ'Wy.,,ipoLxieqo r]arodU.

Mon]ka lJrbanow]cz

,,Tygodnik W]]eńszczyżny"

http::l]]4,1tlplispoIcczenstr.r,o,]itcnr,l]ó70j0 D|olrinlnażiLull-im ia]la-pa\ł]żi ij-w'rodziDie -poloniir§



,,Razem dIa Edukacji. Rodzina Polonijna"

W ramach projektLl ,,R.dzem d a EdLrkacji Rodl na Po oni]na'' na żapTosżen e Kato jck]ch sżkól
W Łomzy lczn or^/ie k]as 6 i 7 qoŚcil \1, Centr!n-] Aktyv,/nego Wypoc7ynklr W G\i/arku ko]oGrżycka, CZas Wypcłniony by} po brżeq Zdlęcam], rożqrywkamj, Warsztatam, WledżapodaWana W clekaWy sposób śtaje sę pral,"ldż Wa prżygodą, Dlatego połączono naukę Z
żabaWą, celem projektu było przcde Wszystklm naWiążane wspólprary pomiędży Ucżniamr i
nauczyc]eami obu 5żkół, Wymagało to od ucżnióW aktywnoŚc, żaangazowanla ] Wiedży a
region]e, z którego się pochodżi, Wrlno doczekało 5ię na eżnego miejsc; wśród prezentacj -
uczniowie prżedslaWi]i scenk dotyczące m asta/ lego hrsŁori i c]nia wipółczesneqo, Uczn orr:z Łóf|ży prżyhl żYl Wi n Lrkom hlstorię s!^/ojeqo m asta, !r/ len sposób L]czczono stLr ec:
nicpod egioŚc L twy i Po sk ,

A Wiecżoram inteqrowalo ogn sko ż kiełbaskamr i konkUrsem p osenek (górą by]i ucżnio!,r'i€ :W]na),szaona dyskoleka, 09drnięci historycżnym żapałem w drodze poiłrotnej ZWiedZ]iśn-.
twierdZę mUżeum W Boyen, Do Wiina Wrócliśmy pełni pozytywnycń wrażei, z bagaze*nowych dośWiadczeń żapału do poznawania prżeszłości- obu 

' ojczyzn, la pollloc .,,
żorganrzoWaniL] spotkania jesteśmy Wdżięcżni p, Hance Ga|ąZce, pr;zesoWi Łornżyński€a
oddż ałU StoWarżysZenia,,Wspóinota Pol5ka''.


