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W TYM NUMERZE „KAMELEONA” : 
 

• Fotorelacja z uroczystego Koncertu – inauguracja obchodów setnej rocznicy 
Odzyskania Niepodległości 

• Ciekawostki 
• Za kulisami apelu z okazji Święta Niepodległości 

 



Zespół redakcyjny 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Koło dziennikarskie SP 10 z opiekunem: p. K. 
Zakrzewską 
 

Od redakcji: 
Witamy serdecznie Czytelników Kameleona. Obecnie nasze szkolne pisemko redagują uczniowie 
klas piątych, szóstych oraz siódmych. Oddajemy w Wasze ręce specjalne wydanie, w którym 
możecie się zapoznać z relacją z obchodów Święta Niepodległości w „Dziesiątce”.  

 

 

 

 

 

 

„Ta, co nie zginęła” 
 
 
Żegnaj nam, żegnaj droga kraino!  
Żegnaj nam kraju ojczysty!  
Niech dzisiaj jeszcze krew i łzy płyną..  
Niech się upoją tyrany !  



Krew i łzy zmogą wszelkie kajdany...  
Nędza i ucisk przeminą....  
O Polsko, święte Twe imię,  
Po cichu i po kryjomu  
Z trwogą za siebie i innych 
Szeptano w ojców mych domu.  
Prawdziwe jakieś nieprawdy  
Opowiadano o Tobie  
Mówiono, że jesteś święta  
Mówiono, że leżysz w grobie. 
 
E. Słoński 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uroczyste otwarcie obchodów Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez  
 
Polskę Niepodległości w „Dziesiątce” 
 
„Ten, kto nie szanuje historii 
i nie ceni przeszłości, 
ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości 
ani nie ma prawa do przyszłości.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te mocne słowa I Marszałka RP Józefa Piłsudskiego mogliśmy przeczytać  
na zaproszeniach na uroczysty koncert. Cieszymy się, że to właśnie naszej szkole przypadł w 
udziale zaszczyt inauguracji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Rys. Kasia Bryzek 



Przygotowaniom i próbom towarzyszył nastrój radosnego podniecenia. Klasy szykowały się do 
jak najlepszego wykonania pieśni patriotycznych, dekorowaliśmy salę gimnastyczną. 
Na koncert licznie przybyli zaproszeni goście, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz: 
burmistrz Ochoty – p. Katarzyna Łęgiewicz, wiceburmistrz – p. Grzegorz Wysocki, Naczelnik 
Wydziału Oświaty i wychowania – p. Krzysztof Grochowski, a także dyrektor MDK Ochota – p. 
Anna Szwed, dyrektor DK Rakowiec – p. Agnieszka Szołucha, oraz p. Henryka Chmielewska-
Pleczeluk – prezes Zarządu WSM Rakowiec. Nasze zaproszenie przyjęli także artyści, którzy 
uświetnili uroczystość swoimi występami – Chór Seniorów„Miraż”  
i Rekonstrukcyjna Grupa Historyczna Zgrupowania „Radosław”. Po powitaniu wszystkich przez 
panią dyrektor Kamilę Izbińską głos zabrała pani burmistrz Katarzyna Łęgiewicz. Podkreśliła, jak 
ważnym świętem dla Polaków jest setna Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę i 
oficjalnie ogłosiła początek obchodów Roku Jubileuszu. Wyjaśniła także młodszym uczniom, 
dlaczego uroczystości zaczynają się już teraz, w listopadzie 2017r.  
Występy rozpoczął popis Chóru Seniorów, który przy akompaniamencie pianina zaśpiewał kilka 
pieśni patriotycznych. „Warszawianki 1831” słuchaliśmy na stojąco. Trzeba również przyznać, że 
niektóre kompozycje usłyszeliśmy po raz pierwszy…  

Jak widać na zdjęciach, zespół w jednolitych 
ciemnych strojach z białymi kotylionami 
prezentował się bardzo elegancko.Pieśni 
wykonywane przez poszczególne klasy 
poprzedzone były komenta-rzami na temat 
historii  
i okoliczności ich powstania. Usłyszeliśmy 
między innymi utwory: „Przybyli ułani”, 
Hymn Wojska Polskiego „Legiony”, 
„Ułani”. Nauczyciele wykonali „Rotę” do 
słów Marii Konopnickiej. Podniosły nastrój 
udzielił się wszystkim, więc większość pieśni 
śpiewaliśmy wspólnie – goście, nauczyciele, 

uczniowie i rodzice.  
Aktorzy z grupy rekonstrukcyjnej Zgrupowania „Radosław” wzruszająco opowiedzieli o 
najmłodszych uczestnikach walk o niepodległość. Szczególnie utkwiło nam w pamięci, że mieli 
niespełna 9 lat, a ich wzrost równy był długości używanego wówczas karabinu. Grupa historyczna 
pokazała również ówczesne mundury polskie i (błękitny) mundur francuski. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Koncert był dla nas radosnym przeżyciem. Przypomniał, jak ważna jest pamięć  
o tych, którzy wywalczyli dla nas wolność. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 listopada – za kulisami szkolnych obchodów… 

 
Jedenasty listopada to bardzo ważny dzień dla 
Polaków. Tego dnia w 1918 roku Polska odzyskała 
niepodległość. Zawdzięczmy to naszym przodkom. 
Wielu z nich oddało swoje życie, abyśmy teraz mogli 
swobodnie mówić po polsku.  Tego roku 
obchodziliśmy dziewięćdziesiątą dziewiątą  rocznicę 
tego wydarzenia. Z tej okazji w naszej szkole odbył 
się apel. 
Całe przedstawienie opowiada  
o  chłopcu, który 
miał do napisania 

pracę z historii i koleżanka chciała mu w tym pomóc. 
Dowiedział się wtedy, że babcia dziewczynki bardzo dużo wie o 
odzyskaniu Niepodległości. Następnie została odegrana scena 
jak to było podczas gdy Polska była w niewoli. Gazeciarz wbiegł 
na scenę załamany i skarżył się na nasze wojsko oraz na to, że 
nasz kraj stawał się coraz mniejszy. Następnie została 
wyrecytowana jedna zwrotka wiersza Marii Konopnickiej pt. ,, A jak ciebie kto zapyta’’ oraz ,,Ta, 
co nie zginęła’’ Edwarda Słońskiego. Po tym utworze na scenę weszły dwie osoby z flagami. 

Zostały zaśpiewane pieśni patriotyczne pt. ,,Legiony’’ 
oraz ,,Pierwsza Kadrowa’’. Po tym wydarzeniu gazeciarz 
wbiegł na scenę i zaczął rozdawać gazety mówiąc przy 
tym: ,,Rodacy! Kupujcie gazety! Koniec wojny! Zaborcy 
pokonani! Polska wraca na mapy Europy!’’ Polska 
weszła na scenę, mówiąc, że pokonała zaborców oraz, że 
jest chora. Wtedy dzieci opowiedziały, jak wygląda ich 
życie. Polska nic nie może na to poradzić i zwraca się do 
dzieci uświadamiając im, że od nich zależy los całego 
kraju. Następnie jedna z osób trzymających flagę podała 

informacje o Cyprianie Kamilu Norwidzie. Na koniec występu wszyscy zaśpiewali pieśń pt.  
„Rota’’. 
        



Uważam, że cały apel wyszedł bardzo dobrze. Nasza 
klasa bardzo ze sobą współpracowała. Naprawdę bardzo 
mi się podobało całe przedstawienie. Szkoda tylko, że 
nie mogliśmy sami napisać scenariusza. Tylko jedna 
osoba z klasy nie wystąpiła w przedstawieniu. Mimo 
wszystko świetnie się bawiłam. Pytałam się o zdanie 
kilku innych osób i też uważały, że wyszło super. Bycie 
Polską sprawiło mi bardzo dużą przyjemność. Przede 
wszystkim dlatego, że mogłam wystąpić razem z klasą, 

której zależało na tym przedstawieniu tak samo jak mi. Niektórzy mieli nawet własnoręcznie 
robione stroje, lecz te gotowe też robiły duże wrażenie. 
Wszystkie dekoracje były przygotowane przez uczniów. 
Na widowni siedziało bardzo dużo osób. Były to 
wszystkie klasy czwarte, piąte, szóste oraz siódme. Na 
koniec dostaliśmy wielkie brawa, więc sądzę, że widowni 
też się podobało. To było takie przyjemne doświadczenie 
wyjść na scenę i zagrać tę rolę i na koniec dostać brawa. 
Teraz już wiem, jak się czują aktorzy  
w teatrze lub w operze. 
 

  Paulina Dynarzewska 
 
Ciekawostki związane ze Świętem Niepodległości 
 

• od 1939r. do 1989r. obchody święta były zakazane,  
• pierwszym miastem, które odzyskało 

niepodległość był Tarnów, 
• tego dnia obowiązkowo wywieszane są polskie 

flagi,  
• w tym dniu wszystkie patriotyczne pomniki 

ozdobione są kwiatami, 
• 11 listopada w radiu słyszymy głównie muzykę 

polską, a telewizja jest pełna filmów związanych 
z historią Polski,  

• corocznie, w samo południe, przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza odbywa się uroczysta 
zmiana warty, 

• w 1945r. komunistyczny rząd ogłosił 22 lipca jak 
święto narodowe nazywając je Narodowym 
Świętem Odrodzenia Polski,  

• ulubiony pies marszałka Józefa Piłsudskiego 
wabił się… „Pies”, a ulubiony koń to 
„Kasztanka”.                                                     Rys. Kasia Bryzek 

 



 
Święto Niepodległości  - nasze wrażenia 

W listopadzie, jak co roku, powinien być przygotowany apel z okazji Święta odzyskania niepodległości 

przez Polskę. 

W tym roku przedstawienie przygotowała  6.1, a ponieważ chodzę do tej klasy, również brałam w nim czynny 

udział. 

Nieskromnie mówiąc wyszło nam świetnie. 

   Ale czy zastanawialiście się co robiliśmy na próbach, i jak nam to szło? Na pewno nie. Ale uchylę  rąbka 

,,tajemnicy" i opowiem Wam jak to było… 

   Trzy tygodnie temu nasza wychowawczyni p.Badurek, powiedziała, że robimy przedstawienie na jedenastego 

listopada. Potem rozdała role. Ja mówiłam wiersz M. Konopnickiej,, A jak ciebie kto zapyta". Kiedy już każdy 

miał zadanie i był mniej lub bardziej zadowolony, zaczęliśmy pierwszą próbę polegającą na tym, aby każdy 

zorientował się kiedy i po kim mówi. 

Na późniejszych próbach ćwiczyliśmy już choreografię, która stopniowo zmieniała się,              aż do wersji 

ostatecznej. 

   To była świetna zabawa dla każdego z nas, chociaż nie mogliśmy  czasami usiedzieć cicho,            a p. Badurek 

nie raz musiała zwracać nam uwagę. Przygotowania szły świetnie, ponieważ każdy się angażował, jak tylko mógł. 

Po kilku próbach, mogliśmy bez problemu wyjść na scenę. 

   A teraz opowiem Wam już o samym przedstawieniu i o tym, co czuli ,,aktorzy". 

   No cóż, nie będę ukrywała, że okropnie się denerwowałam, ale niektórzy w ogóle się nie denerwowali. Ale 

żołnierze powinni mieć stalowe nerwy!   

   Jeśli chodzi o moje nerwy, to tak mnie brzuch rozbolał, że bałam się mówić. Niektórym dziewczynkom zrobiło 

się zimno i trzęsły się ze strachu. Denerwowaliśmy się, że o czymś zapomnimy albo, że coś nie wyjdzie. 

   No i się zaczęło! Najpierw nie mogliśmy włączyć mikrofonów. Nie chciały działać. Więc pani powiedziała, że 

obejdziemy się bez nich. 

   Kiedy stanęłam przed Wami wszystkimi, myślałam że zemdleję! W głowie miałam pustkę.  Myślałam, że stoję 

tam wieczność, ale już po chwili przypomniałam sobie słowa. 

   Kiedy skończyłam wiersz, poczułam taką ulgę, jakby ktoś zdjął mi kamień z pleców. 

   Wydaje mi się, że każdy czuł dumę i satysfakcję, ale moje koleżanki, które trzymały flagę  powiedziały, że czują 

coś jeszcze. Czują, jak krew zaczyna im krążyć na nowo w rękach. 

   Mam nadzieję że Wam również się podobał nasz występ. 

 

Barbara Przeradzka  

 


