Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Sulejówku

Pięknego święta!
Rok 2018 to wyjątkowy czas dla naszej Ojczyzny.
Zaledwie albo aż - 100 lat temu, odzyskaliśmy po 123
latach niewoli utraconą wolność. Twórców Niepodległości było wielu, jednak w tym specjalnym wydaniu Coolschool‘a, przybliżymy bohatera tamtych dni—Józefa
Piłsudskiego. Zastanowimy się czym dziś w 2018 roku
charakteryzuje się postawa patriotyczna?
Z rozmowy z Panią Joanną Zyskowską dowiemy
się między innymi, co oznacza termin niepodległość,
a Pani Jolanta Dzierań wspomina swojego dziadka - żołnierza Legionów Polskich.

wykonane różnymi technikami plastycznymi. Nowością
tego numeru są także dzieła naszych uczniów stworzone
w programie graficznym Corel.
Dla miłośników łamigłówek - krzyżówka, a dla
wielbicieli historii, rzetelny rys o nagrodzie dla Legionistów, której pomysłodawczynią była druga żona Marszałka - Aleksandra Piłsudska. Fanom pięknej polszczyzny polecamy artykuł: „W wolnej Polsce”.
Życzymy wszystkim naszym Czytelnikom pięknego świętowania 100 rocznicy odzyskania Niepodległości!

Jak zwykle zachęcamy Was do podziwiania galerii prac
uczniowskich, w której znajdują się prace tematycznie
związane z 100. rocznicą odzyskania Niepodległości,
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1. Czy mogłaby Pani, jako nauczycielka historii
i wiedzy o społeczeństwie, wyjaśnić i przybliżyć nam
definicję słowa „niepodległość”?
Niepodległość– to inaczej suwerenność, niezależność od
innego państwa.
2. Czy kiedykolwiek miała Pani okazję się spotkać
z córką Józefa Piłsudskiego, kiedy jeszcze żyła?
Córkę Józefa Piłsudskiego, Jadwigę oraz jego wnuki
widziałam na uroczystościach z okazji Święta Niepodległości czy urodzin Marszałka w Sulejówku. Niestety nie
miałam okazji rozmawiać z panią Jadwigą, czego bardzo
żałuję. Była niezwykłą kobietą, skarbnicą wiedzy o Marszałku i jego czasach.
3. Czy okres odzyskania przez Polskę niepodległości
jest Pani bliski i czyli z chęcią opowiada Pani o tym
na lekcjach?
Na lekcjach niejednokrotnie wykorzystuję historię mojej
rodziny, której członkowie walczyli np.: na różnych
frontach II wojny światowej. Moi dziadkowie, czyli Feliks i Emilia Urzykowscy, i mój tata Janusz Urzykowski,
zostali odznaczeni medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” za ukrywanie rodziny żydowskiej w czasie wojny. Myślę, że odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli jest ważna dla każdego Polaka. Dzisiaj, gdy wolność, demokracja są na porządku

dziennym, często nie potrafimy docenić tego, co dał
m.in. rok 1918 i ludzie z nim związane. W moim domu,
w szczególny sposób czci się i pamięta tamten czas. Mój
dziadek w latach w 1919-1921 walczył u boku generała
Hallera w wojnie polsko-rosyjskiej, a za udział w bitwie
warszawskiej otrzymał krzyż Virtuti Militari. Zachował
się nawet wycinek prasowy z tamtego okresu.
4. Jak Pani zamierza uczcić w tym roku Święto Niepodległości?
Święto Niepodległości spędzę z rodziną w domu, a wieczorem będę uczestniczyła w uroczystościach miejskich.
5. Czy miała Pani okazję czytać dokumenty dotyczące tamtych ważnych dla Polaków dni?
Oczywiście. Pisząc pracę magisterską na temat historii
Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulejówku dotarłam do dokumentów z okresu II RP. Było to niezwykle inspirujące i ciekawe doświadczenie dla młodego historyka. Jedyny w swoim rodzaju dotyk historii.
6. Czy poleciłaby nam Pani książki, filmy, które
przybliżają czasy z roku 1918 ?
Serial TVP „Drogi wolności”, a także dzieło Pawła Skibińskiego pt. „Polska 1918”.
Dziękujemy za udzielenie nam wywiadu i życzymy radosnego
świętowania Święta Niepodległości.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Stolica Polski.
2. Symbol państwa umieszczany na przykład na
monetach.
3. Nasz język ojczysty.

4. Stoi na czele państwa polskiego.
5. Bajkowy lub Wawelski.
6. Na przykład Boże Narodzenie lub Nowy rok.
7. Odczuwa ją zwycięzca.
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Zacznijmy od definicji patriotyzmu, jak podaje słownik języka polskiego patriotyzm to postawa
szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie
oraz chęć ponoszenia za nią ofiar i pełną gotowość
do jej obrony, w każdej chwili. Charakteryzuje się
też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny
nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej
dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub czasami nawet życia. Jednymi
z bardziej znanych ojców patriotyzmu są niewątpliwie Roman Dmowski i Józef Piłsudski, którzy podczas trudnych czasów dla Polski wykazali się patriotyzmem i miłością do ojczyzny. Jednak, co może zrobić młoda osoba, żeby być patriotą w dzisiejszych czasach?
Młoda osoba w wieku szkolnym przede
wszystkim może aktywnie pracować jako wolontariusz na rzecz dzieci, osób chorych i starszych. Dobre stopnie w szkole to także forma pracy na rzecz
Ojczyzny. Jeśli ktoś wywiązuje się rzetelnie ze
swoich obowiązków można mu śmiało przyznać

Aleksandra Piłsudska to postać często zapomniana w historii. Znana głównie z tego, że była
żoną Marszałka. Niewiele osób jednak wie, że była
zasłużoną działaczką dla polskiej niepodległości,
a także działaczką Ligi Kobiet.
Aleksandra Szczerbińska urodziła się 12
grudnia 1882 w Suwałkach. W 1904 roku wstąpiła
do Polskiej Partii Socjalistycznej. Była drugą żoną
Marszałka Piłsudskiego. W jednostce bojowej organizacji zajmowała się transportem i przechowywaniem broni. Swojego przyszłego męża poznała
w maju 1906 roku. 25 października 1921 wzięła
cichy ślub z Józefem, a także przyjęła jego nazwisko. Głównym motorem jej życia był patriotyzm. „Kto się urodził Polakiem, ten musi być patriotą”.

tytuł uczciwego Polaka i patrioty. Nie ma innej drogi do osiągnięcia w życiu sukcesu niż sumiennie
i uczciwie wykonywanie swojej pracy.
Oczywiście powinno się też szanować swój
kraj i być dobrym dla innych, nie tylko dla Polaków
ale również i dla obcokrajowców. Przebywając za
granicą, powinniśmy się pokazywać z jak najlepszej strony. Patriotyzm możemy okazywać każdego
dnia poprzez np. dobre zachowanie, poprawne używanie języka ojczystego, unikanie wulgaryzmów.
Myślę, że jeśli młody człowiek będzie realizował te podstawowe zadania i obowiązki, jako
uczeń - Polak to można go nazwać patriotą. W roku
jubileuszu stulecia odzyskania Niepodległości, życzę wszystkim moim Rówieśnikom, aby przez całe
życie pamiętali o swojej ojczyźnie niezależnie,
gdzie przyjdzie im mieszkać w życiu dorosłym
i pielęgnowali tradycje oraz obyczaje polskie!
Damian

Wkrótce świat usłyszał o Krzyżu Niepodległości,
czyli obecnie jednym z najważniejszych odznaczeń
państwowych.
Aleksandra Piłsudska jest jedną z najbardziej
niedocenionych działaczek niepodległości. Była
kobietą odważną i waleczną, niebojącą stawić czoła
okupantom, mimo że mogła przypłacić za to życiem.
Natalia

Zajmowała się tworzeniem nowego odznaczenia dla członków PPS i działaczy niepodległości.
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Pierwszą miłością Marszałka była Leonarda
Lewandowska. Choć zakochani przysięgli sobie dozgonną miłość i nawet przez pierwsze miesiące Józef
słał Leonardzie pełne namiętności listy, to można
z nich wyczytać, że interesował się już innymi kobietami. „A kobiety, ach mój Boże, jakie one czułe są na
komplementy” – pisał. Z pierwszą miłością nigdy się
już nie spotkał, a sama Leonarda w 1901 roku popełniła samobójstwo, podobno na wieść o ślubie ukochanego.
1 lipca 1892 roku wstąpił do ruchu socjalistycznego, tam poznał Marię z Koplewskich Juszkiewiczową. Józef Piłsudski nie mógł pozostać obojętny
na jej wdzięki, o które musiał rywalizować z Romanem Dmowskim. Józef, by móc poślubić Marię, zmienił wyznanie na ewangelicko-augsburskie. Mężem
i żoną zostali 15 lipca, zamieszkali ostatecznie w 1904
roku w Krakowie. Związek wydawał się idealny, dopóki Maria nie postanowiła brylować w towarzystwie,
bywając do późna w kawiarniach i organizując bankiety. Tego było już za wiele dla zamkniętego w sobie
i zaabsorbowanego polityką Piłsudskiego.
Kiedy ich małżeństwo przechodziło kryzys,
Józef poznał młodszą od siebie o 15 lat, kurierkę –
Aleksandrę Szczerbińską. Charyzmatyczny przywódca
zafascynował młodą działaczkę, która z kolei jemu
imponowała odwagą. Decydujący dla przyszłości jej
znajomości z Piłsudskim był jednak pobyt w Kijowie.
To wtedy powiedział, że ją kocha. Odwiedzała go
rzadko, by nie wzbudzać niepotrzebnych komentarzy,
choć wiadomo było, że urodziła mu dwie córki.
Oprócz Wandy, 28 lutego 1920 roku na świat przyszła
Jadwiga, nazywana w rodzinie Jagodą.
Gdy niedługo potem, opuszczona i schorowana
zmarła pierwsza żona Piłsudskiego, nie obyło się bez
skandalu z Józefem w roli głównej. Nie zjawił się on
bowiem osobiście na jej pogrzebie, wysyłając w swoim
imieniu do Wilna młodszego brata – Jana. Chciał też
jak najszybciej zalegalizować swój związek z Aleksandrą, do czego doszło już dwa miesiące później. Odbiło
się to wzrostem niechęci społecznej, czego najmocniej
doświadczyła nowa pani Piłsudska.
Któregoś dnia po długim spacerze, 57-letni już
wówczas Piłsudski nagle zasłabł i potrzeba było we-

zwać lekarza. Zjawiła się młoda lekarka Eugenia Lewicka, która od razu wpadła mu w oko. Początkowo
luźna znajomość z o 30 lat młodszą kobietą, zaczęła
przeradzać się w coś więcej. Kuracjusze widywali go
uśmiechniętego na spacerach z kobietą, która mogłaby
być jego córką. To dzięki Lewickiej, Piłsudski odnalazł w sobie dostatecznie dużo sił. W związku z napiętą
atmosferą wokół kontrowersyjnej relacji, a także problemami zdrowotnymi Piłsudski wyruszył na kilkumiesięczny urlop na Maderę, dokąd zabrał tylko dwie
osoby: osobistego lekarza Marcina Woyczyńskiego
oraz... Eugenię Lewicką. Ta jednak, ku zaskoczeniu
wszystkich, wróciła z wakacji sama kilka tygodni
przed Józefem. Już nigdy więcej nie spotkała się z Piłsudskim, a 27 czerwca 1931 roku znaleziono ją nieprzytomną w warszawskim urzędzie, gdzie pracowała.
Zmarła dwa dni później po zatruciu nieokreślonymi
środkami chemicznymi, być może samobójstwie.
W ostatnich latach życia Marszałka łączono
jeszcze z pielęgniarką i urzędniczką Jadwigą Burhardt
oraz Kazimierą Iłłakowiczówną, pełniącą funkcję sekretarki Piłsudskiego w latach 1926-1935. Na prawdziwość relacji z tą pierwszą kobietą wskazują listy, jakie
pisał do „kochanej Dzidzi”, jak nazywał młodszą o 34
lata Burhardt. Ich regularne schadzki odbywały się zazwyczaj w mieszkaniu Jadwigi. Romans ten trwał prawie cztery lata. Nie wiadomo, czy Piłsudski znudził się
tą relacją, czy też nie miał siły kontynuować związku,
który ostatecznie zakończyła jego śmierć 12 maja 1935
roku.
Agata

J. Piłsudski z żoną Aleksandrą i córkami:
Wandą i Jadwigą.
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Dzień dobry chcielibyśmy przybliżyć naszym czytelnikom Pańską postać. Gdzie i kiedy się Pan urodził?

Przez pewien czas utrzymywaliśmy kontakt listowny,
wkrótce jednak nasze relacje się zakończyły.

Urodziłem się 5 grudnia 1867 r. w Zułowie, niedaleko
Wilna.

W jaki sposób udało się Panu uciec z warszawskiej
Cytadeli?

Dorastał Pan w czasach rusyfikacji i brutalnych represji. Jak wspomina Pan te czasy?

Wpadłem na pomysł, aby zacząć symulować chorobę
psychiczną polegającą na okazywaniu wstrętu do mundurów, niepozwalającą na przyjmowanie posiłków z rąk
strażników. Oznaczało to uciążliwą głodówkę. Udało mi
się jednak trafić do szpitala psychiatrycznego w Petersburgu, gdzie dzięki pomocy PPS i lekarza zbiegłem
i wyjechałem za granicę.

Moi rodzice byli głęboko zaangażowani w pracę niepodległościową i w tym duchu wychowywali mnie
i moje rodzeństwo. Każdego wieczoru mama czytała
nam polskie książki, a szczególnie lubiła Zygmunta Krasińskiego.
Ma Pan bardzo liczną rodzinę. Z kim jest Pan najbardziej zżyty?
Mam 5 sióstr i 6 braci: Helenę, Marię, Bronisława, Kazimierza, Adama, Jana, Kacpra, Zofię, Ludwikę oraz miałem Teodora i Piotra, którzy zmarli w wieku niemowlęcym. Z całą pewnością najbardziej jestem zżyty
z moim starszym bratem Bronisławem, z którym w czasach młodzieńczych prowadziłem tajne koło samokształceniowe „Spójnia”.
Wiemy, że po maturze wyjechał Pan na studia medyczne do Charkowa. Jaki był powód złożenia wniosku na uniwersytet w Dorpacie?
Charków to piękne miasto, ale nie miało połączenia kolejowego z Wilnem, gdzie aktualnie mieszkałem. Pomimo wielkich starań moja prośba została odrzucona, najprawdopodobniej przez to, że brałem udział w demonstracjach studenckich, dla uczczenia zniesienia w Rosji
poddaństwa chłopów.
Czy chciałby Pan opowiedzieć o swojej historii ze
straceniem przednich zębów?

Jak się Panu mieszkało w willi Milusin?
Opuszczając w wieku 18 lat rodzinny dom, własnego
kąta dorobiłem się dopiero po 36 latach.
W 1921 moja żona za częściowo pożyczone pieniądze,
kupiła dwie działki, na których po kilku latach powstał
nasz dom. Przyczynili się do tego moi żołnierze, którzy
zbierali fundusze na „Dar dla Marszałka”– dworek zaprojektowany przez Kazimierza Skórewicza. Bardzo
mile wspominam czas spędzony w Sulejówku. To właśnie w tym miejscu dorastały moje dwie córki, a ja
i moja żona spędzaliśmy miło czas przy domowym
ogrodzie.
Słyszałam, że jako dziecko wydawał Pan gazetkę
w swoim rodzinnym Zułowie?
Nazwałem ją „Gołąb Zułowski” i opisywałem w niej
nasze domowe zwierzęta i zamieszczałem wierszyki
mojego autorstwa. Rodzice byli zachwyceni! Zresztą ja
też.
Dziękujemy za udzielnie nam wywiadu i wiarę w to, że
Polska po 123 latach niewoli może by wolna! - [Oliwia]

W październiku 1887 r. po wielomiesięcznej podróży
z Petersburga do Moskwy, następnie do Niżnego Nowogrodu, barkami przez Wołgę, do Tamska dotarłem do
Krajnowska, gdzie zostałem pobity przez strażnika podczas buntu więźniów. W ten właśnie sposób straciłem
dwa przednie zęby.
Jaka była Pana pierwsza miłość?
Nazywała się Leonarda Lewandowska i poznałem ją na
Syberii. Miała wyrok za antycarską działalność.
Mieszkaliśmy razem, ale 1890 wróciła na Ukrainę.

Rys. Zuzanna Dziuban- Pomnik Józefa Piłsudskiego z rodziną
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„Synkowie moi, poszedłem w bój,
Jako ojca ojciec i ojca dziad,
Co z Legionami przemierzył świat…”
„Do moich synów” Jerzy Żuławski
Nie urodziłam się w Sulejówku, ale już od dziesięciu lat mieszkam tu na stałe i jestem świadkiem, jak
z zaniedbanego miasteczka, Sulejówek zmienia się
w dumne Miasto Marszałka z imponującym muzeum
poświęconym jednemu z twórców (ojców) Niepodległej.
I to chyba fakt, że w Sulejówku powstaje Muzeum Józefa Piłsudskiego skłonił mnie do poszukiwania
informacji na temat mojego dziadka Teofila Żelaznego,
którego zdjęcie w mundurze legionisty od dawna przechowuję w rodzinnym albumie. Z rozmów z członkami
naszej rodziny dowiedziałam się że dziadek Teofil służył w V Pułku Artylerii Ciężkiej Legionów, który był
zalążkiem Pierwszej Kadrowej. Brał udział w wyprawie
kijowskiej pod dowództwem generała Edwarda Rydza –
Śmigłego w czasie wojny polsko bolszewicki
ej w 1920 roku.
Zasłużył się podczas odwrotu Rydza Śmigłego

spod Kijowa, prowadząc ostrzał na tyłach wycofującego
się wojska. Za bohaterską postawę otrzymał Pierwszy
Krzyż Walecznych. Drugi Krzyż Walecznych otrzymał
za udział w ofensywie nad Biebrzą i w bitwie pod Suwałkami, gdzie została przełamana obrona bolszewicko—litewska.
W
tym okresie
związał swój
los z Narodową Demokracją Rom a n a
Dmowskiego.
Będąc
członkiem
Pocztu Sztandarowego Narodowej Demokracji Powiatu
Łomżyńskiego, w wieku czterdziestu lat, pełnił honorową wartę przy otwartej trumnie Romana Dmowskiego
w Drozdowie woj. podlaskie.
Nie mam po dziadku zbyt wielu pamiątek — kilka
zdjęć, czy to wystarczy, żeby myśleć, że przyczynił się
do tego, że mamy sto lat niepodległej Ojczyzny?—
Odpowiedź na to pytanie zostawiam Czytelnikom tego
odświętnego wydania gazetki.
Jolanta Dzierań
(nauczycielka SP 4 w Sulejówku)

Wraz z odzyskaniem niepodległości radykalnie zmieniły się warunki funkcjonowania i rozwoju
języka polskiego. Polszczyzna odzyskała w całej
rozciągłości swoje stanowisko języka państwowego—języka, sądownictwa, szkoły, środków przekazu itp. Znów, jak to było w okresie Oświecenia, stała się jedynym narzędziem całej kultury narodowej.
Młode Państwo otoczyło język ojczysty wszechstronną opieką. Najważniejsze i najpiękniejsze za-

dania w zakresie uprawy języka narodowego wiązały się z przezwyciężeniem skutków okresu zaborów—zwłaszcza tam, gdzie były najwidoczniejsze
i najbardziej uciążliwe.
Od podstaw zorganizowano szkolnictwo powszechne. Ustawowo wprowadzono obowiązkowo
siedmioletnią szkołę podstawową. Jednak przeszkodą do
realizacji tego planu był brak nauczycieli. Najgorzej pod
tym względem wyglądała sytuacja w zaborze pruskim,
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gdzie odczuwało się brak polskiej inteligencji. Pewne
rezerwy miała Galicja, toteż ona właśnie dostarczała
w pierwszych latach po wyzwoleniu nauczycieli. Podobnie było w dziedzinie administracji państwowej.

cja, bogate mieszczaństwo) znajomości języka ogólnego
nabywały w trakcie nauki szkolnej nowe klasy i warstwy
społeczne, które dotychczas nie miały z nimi prawie
żadnego kontaktu: chłopi, rzemieślnicy, robotnicy itp.

Opracowany został program nauczania języka
polskiego na wszystkich szczeblach nauki, zapewniający
temu przedmiotowi czołowe miejsce w szkole ze względu na jego naczelną funkcję kształcącą i wychowawczą.

W 1920 roku w Krakowie powstało wyjątkowo
dla kultury języka ojczystego zasłużone, do dziś istniejące i działające Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego. W 1930 w Warszawie powstało Towarzystwo
Krzewienia Poprawności i Kultury Języka Polskiego.

Nauczycieli szkół średnich kształciły przyjęte
przez państwo polskie galicyjskie uniwersytety
w Krakowie i we Lwowie, a także odrodzone lub nowo
powstałe uniwersytety w Warszawie, Poznaniu, Wilnie
i Uniwersytet Katolicki w Lublinie.
Walczono z analfabetyzmem, co nie było łatwym
zadaniem. W 1921 roku analfabetów było
w Polsce 33%, natomiast dziesięć lat później w 1931
roku, już tylko 23%.

Należy podkreślić, że w dziedzinie upowszechnienia normy polszczyzny literackiej oprócz szkolnictwa
i wspieranej przez państwo społecznej akcji kultur -—
językowej dużą rolę odegrały środki masowego przekazu, a zwłaszcza radio, które dostarczało coraz liczniejszym rzeszom słuchaczy wzorców ujednoliconej, poprawnej wymowy.
Redakcja

Należało ujednolicić język polski i „rozprawić”
się z germanizmami i rusycyzmami. Dzięki powszechności nauczania szybko rosła w dwudziestoleciu międzywojennym liczba użytkowników języka ogólnego.
Oprócz warstw tradycyjnie pielęgnujących staranną polszczyznę literacką (arystokracja, ziemiaństwo, inteligen-

Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to straceńców los.
Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to ofiarny stos.

Potrafim dziś dla potomności
Ostatki swych poświęcić dni.
Wśród fałszów siać zew namiętności.
Miazgą swych ciał, żarem swej krwi.

My pierwsza brygada, strzelecka gromada
Na stos rzuciliśmy swój życia los,
Na stos, na stos!

Mówili, żeśmy stumanieni
Nie wierząc w to, że chcieć to móc!
Lecz trwaliśmy osamotnieni
A z nami był nasz drogi wódz!

O ileż mąk, ileż cierpienia,
O ileż krwi, wylanych łez,
Pomimo to nie ma zwątpienia,
Dodawał sił wędrówki kres.
Nie chcemy już od was uznania
Ni waszych mów ni waszych łez
Skończyły się dni kołatania
Do waszych dusz, do waszych kies.
Umieliśmy w ogień zapału
Młodzieńczych wiar rozniecić iskry
Nieść życie swe dla ideału
I swoją krew i marzeń sny.
Coolschool 1– 2018/19 (listopad)

Strona 7

Zuzanna Stańczak

Praca powstała na zajęciach
plastycznych.

Eliza Baranowska

Michalina Gradowska

Zuzanna
Stańczak

Pismo redagują uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Sulejówku:
Natalia Błachnio, Daria Bernach, Zuzanna Dziuban, Damian Leśniak, Alicja Stępień, Agata Szczepańska, Oliwia Uchal.
Pod opieką: P. Doroty Stępień, P. Renaty Szczecińskiej.
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