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Historio,historio,
Cóżeś ty za pani,
Ze przez ciebie giną
Chłopcy malowani.
Orszaki, dworaki,
Szum pawich piór!
Historio, historio,
Czarna dyskoteko,
Nie pozwalasz wytchnąć
Ludziom ani wiekom.
A. Osiecka,Orszaki
Histori,

Od redakcji
Bierzecie do rąk specjalny numer gazetki
"Sezamek Trójki", poświęcony naszej historii. Jest ona
prawdziwym bogactwem, z którego nieustannie możemy
i powinniśmy czerpać. Jej wielkim świadectwem i istotną
częścią jest poezja patriotyczna, od najdawniejszych
czasów towarzysząca Polakom.
Będziecie mogli znaleźć go także na stronie
internetowej szkoły (www.sp3.stargard.pl).

POLSKO, NIE JESTEŚ TY JUŻ NIEWOLNICĄ
1 listopada obchodzimy w Polsce Narodowe Święto
Niepodległości. Upamiętnia ono odzyskanie przez nasz kraj
niepodległości w 1918 roku, po 123 latach niewoli (1795–1918).
Święto zostało ustanowione w kwietniu 1937 roku. Dzień 11
listopada jest datą symboliczną, odnoszącą się do terminu
zakończenia I wojny światowej poprzez zawarcie układu
rozejmowego w Compiègne, pomiędzy Ententą i Cesarstwem
Niemieckim. Związane jest to również z powrotem do Warszawy
marszałka Józefa Piłsudskiego, który wcześniej przebywał
w niewoli w Magdeburgu
Biało-krwawy,
Krwawo-biały, lniany
Opatrunku, który zwiesz się: sztandar,
Coś się z wielkim krwotokiem uporał!
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Wiatr rozwija ten dokument rany,
Wznosi w górę bohaterski bandaż,
Tę pamiątkę,
Ten dług
I ten morał.
Maria Pawlikowska- Jasnorzewska
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Gniótł mnie, wbijał w ziemię, oczy zalewał potem.
Były wiosny i lata. Nie wiedziałam o tym.
Jesienią cięższy się zdał, oślizgły od posępnych deszczów.
Zimą dygotał ze mną razem ostrym deszczem.
Drzazgami ranił mnie, gwoździami ślad na barkach mi rył
I i żywił się mym oddechem, i dźwigał się ostatkiem mych sił.
Niech wie ten, kto na mnie go włożył, kto pomazaniem mnie jego
namaszczał,
Że przede mną cieniem sięgał, a za mną wlókł się płaszczem.
Że wytracił wzdłuż mego szlaku, który grozą swoją okrywał,
Wszystko, co kwitło i rosło, wszystko, co było żywe.
Druzgotał mnie, pochylał, niżej, najniżej poniżał…
Nierozeznałem, nie nazwałem go…Nie wiedziałem, że ciężar był krzyżem.
Nie wiadomo było mi. Aż dziś oto zjawa jego wykuta
w maleńki kształt na dłoni mej: Polonia Restituta.
K.I.Iłłakowiczówna
Polonia Restituta

WARSZAWSKIE DZIECI PÓJDZIEMY W BÓJ
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1 sierpnia o godz. 17.00 w Warszawie
rozpoczęły się heroiczne zmagania
powstańców z hitlerowskim okupantem,
które trwały do 2 października 1944 r.
Powstanie Warszawskie było największą bitwą, stoczoną
podczas II wojny światowej przez organizację podziemną
z wojskami okupacyjnymi. Powstańcy walczyli w nim
bowiem przeciwko regularnym formacjom niemieckim, bez
ciężkiego uzbrojenia, samolotów, dział i czołgów. O jego
wybuchu przesądziły względy polityczne, a nie położenie
militarne. Było najdonioślejszym działaniem Armii
Krajowej. Walki, zaplanowane na kilka dni, trwały 63 dni.
Powstanie, choć nie osiągnęło celów ani wojskowych, ani
politycznych, było fenomenem w skali okupowanej Europy.
Dla kolejnych pokoleń Polaków stało się jednak symbolem
męstwa w walce o niepodległość.
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Nie złamie już wolnych żadna klęska
Nie strwoży śmiałych żaden trud
Pójdziemy razem do zwycięstwa
Gdy ramię w ramię stanie lud
Powiśle Wola i Mokotów
Ulica każda każdy dom
Gdy padnie pierwszy strzał bądź gotów
Jak w ręku Boga złoty grom
Warszawskie dzieci pójdziemy w bój
Za każdy kamień twój
Stolico damy krew
Warszawskie dzieci pójdziemy w bój
Gdy padnie rozkaz twój
Poniesiem wrogom gniew

Hej, chłopcy, bagnet na broń!
Długa droga, daleka, przed nami
Mocne serca, a w ręku karabin
Granaty w dłoniach i bagnet na broń
Ciemna noc się przed nami roziskrzyła gwiazdami
Białe wstęgi dróg w marszu, długie noce i dni
Nowa Polska zwycięska jest w nas i przed nami
W równym rytmie marsza, raz, dwa, trzy

Pałacyk Michla Żytnia Wola
Bronią się chłopcy od „Parasola"
Choć na „tygrysy" mają visy
To warszawiaki fajne chłopaki są
Czuwaj wiaro i wytężaj słuch
Pręż swój młody duch
Pracując za dwóch
Czuwaj wiaro i wytężaj słuch
Pręż swój młody duch jak stal

POKOLENIE KOLUMBÓW

Krzysztof Kamil Baczyński 22.01.1921-4.08.1944

Tadeusz Gajcy 8.02.1922-16.08.1944

Wacław Bojarski 30.10.1921-5.06.1943

Andrzej Trzebiński 27.01 1922- 12.11.1943

Zdzisław Stroiński 29.11 1921-16.08.1944
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