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Podziękowania dla rodziców uczniów ZSTIE. Wolontariat Szkolny 
dziękuje gorąco wszystkim Państwu – Darczyńcom, którzy w dniu 
zebrań klasowych (27.09.2021) dorzucili swoja cegiełkę na pomoc 
Krzysiowi.

Do puszki trafiła rekordowa kwota 3759, 80 złotych !

3 maja świętować 
będziemy 230. rocznicę 
uchwalenia pierwszej w 
historii naszego pań-
stwa konstytucji.

3 maja 1791 r. Sejm 
Wielki uchwalił jeden z 
najnowocześniejszych 
i najbardziej postępo-
wych aktów prawnych 
ówczesnego świata. 
Konstytucja 3 Maja 
znosiła wolną elekcję i 
liberum veto, wprowa-
dzała trójpodział władzy 
oraz dziedziczność tro-
nu. Umacniała władzę 
centralną, a ograniczyła 
wpływy magnaterii. 
Uchwalenie Konstytucji 
3 Maja zaniepokoiło 
przeciwników reform, 
którzy zawiązali kon-
federację w Targowicy 
i obalili dzieło Sejmu 
Wielkiego. Konstytucja 
3 maja obowiązywała 
zaledwie 14 miesięcy, 
jednak pamięć o niej 
przetrwała. 

Rok 2021 rokiem 
Konstytucji 3 Maja

Krótka historia powstania 
w warszawskim getcie

W styczniu 1942 r. podczas konferencji w 
Wansee przywódcy III Rzeszy podjęli de-
cyzję o całkowitej zagładzie ludności ży-
dowskiej. Od lipca 1942 r. rozpoczęły się 
masowe wywózki Żydów z warszawskiego 
getta do obozu zagłady w Treblince. 19 
kwietnia 1943 r. Niemcy wkroczyli do get-
ta z zamiarem jego ostatecznej likwidacji. 
Zostali jednak zaskoczeni przez działaczy 
Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydow-
skiego Związku Wojskowego, którzy chwycili 
za broń. Powstańcy wiedzieli, że nie mają 
szans na wygraną, nie chcieli jednak ginąć w 
obozie śmierci, postanowili stanąć do walki. 
16 maja Niemcy wysadzili wielką synagogę 
na Tłomackiem, powstanie upadło. Nielicz-
nym powstańcom udało się uciec z getta, był 
wśród nich Marek Edelman, ostatni przy-
wódca powstania w getcie warszawskim. 
Marek Edelman co roku w rocznicę wybuchu 
powstania, anonimowo otrzymywał bukiet 
żółtych żonkili, które z czasem stały się sym-
bolem powstania.
„Ale – jak mówi piosenka – ‘nie chodzi o to, 
aby dojść do celu, ale o to, żeby iść po sło-
necznej stronie’. Wygrać nie mogliśmy, ale 
chcieliśmy iść po słonecznej stronie. Są takie 
piękne słowa: godność, człowieczeństwo. 
Tego broniliśmy”, M. Edelman

Organizatorzy akcji w szkole: Justyna Ko-

W tym roku nasza 
szkoła przyłączyła 
się do organizowanej 
przez Muzeum Hi-
storii Żydów Polskich 
POLIN ogólnopolskiej 
akcji „Żonkile” upa-
miętniającej powsta-
nie w getcie warszaw-
skim. W dniach 19-23 
kwietnia przeprowa-
dzone zostaną lekcje 
historii dotyczące 
powstania w getcie 
warszawskim. W 
ramach zajęć ucznio-
wie będą mieli okazję 
obejrzeć premierę film 
„Muranów-Dzielnica 
Północna”.

Akcja „Żonkile”
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103 rocznica odzyskania niepodleglości
Dzień 11 Listopada jest rocznicą dnia Odzyskania Niepod-
ległosci. W szkole obchodziliśmy go 10 Listopada. Odśpie-
waliśmy hymn oraz wywiesilśmy kilka ciekawych posta-
ci, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę nie-
podległości w 1918 roku. Przygotowałem różne cieka-
wostki oraz ważne daty o odzyskaniu niepodległości. 
 
Narodowe  Święto  Niepodległości  –  polskie  świę-
to  narodowe,  obchodzone  co  roku  11  listopa-
da,  na  pamiątkę  odzyskania  przez  Polskę  nie-
podległości  w  1918  roku  po  123  latach  roz-
biorów  dokonanych  przez  Austrię,  Prusy  i  Ro-
sję.  Święto  państwowe  ustanowione  w  ostat-
nich  latach  II  RP,  przywrócone  w  1989  r.  Dzie-
ń  11  listopada  ustanowiono  Świętem  Niepodle-
głości  dopiero  ustawą  z  23  kwietnia  1937,  czy-
li  prawie  20  lat  po  odzyskaniu  niepodległości. 

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było pro-
cesem stopniowym i wybór 11 listopada jest dość ar-
bitralny. Uzasadnieniem może być zbiegnięcie się wy-
darzeń w Polsce z końcem I wojny światowej na świe-
cie (tego samego dnia miała miejsce kapitulacja Niemiec na froncie zachodnim). 
 
5 listopada 1916 – wydanie aktu gwarantującego powstanie Królestwa Polskie-
go, w bliżej nieokreślonych jeszcze granicach. 

14 stycznia 1917 – rozpoczęcie działalności Tymczasowej Rady Stanu. 

12 listopada 1917 – przejęcie obowiązków głowy państwa przez Radę Regencyjną. 

7 października 1918 – ogłoszenie niepodległości Polski przez Radę Regencyjną. 

25 października 1918 – powołanie rządu Józefa Świeżyńskiego. 

7 listopada 1918 – powstanie w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republi-
ki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele. 
 
Warto pamiętać o tym wydarzeniu, choć wiele lat później Polska ponownie była w 
tragicznej sytuacji to dzięki odzyskaniu niepodległości przypomnieliśmy Europie i 
światu, że Polska dalej walczy i istnieje. 
 


