
 Ż A C Z E K   
Gazetka uczniów Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Strzybodze  

Nr 5/2018 

Już 70 lat ! 

A czas płynie 
płynie jak wody wielka rzeka 
                                                    Cz. Miłosz 
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Kto rządził  Szkołą przez ostanie 70 lat? 

 
1. 1946-1948 Maria Tyde (2 lata ) 

2. 1948-1953 Maria Keller   ( 5 lat) 

3. 1953-1956 Maria Szczyrek  (3 lata) 

4. 1956-1958 Leokadia Graszka  (2 lata) 

5. 1958-1961 Maria Keller  (3 lata) 

6. 1961-1969 Kazimierz Krupa (8 lat) 

7. 1969-1972 Czesława Krupa  (3 lata) 

8. 1972-1975 Jan Stefański   (3 lata) 

9. 1975-1976 Barbara Szrajbrowska (1 rok) 

10. 1976-1982 Dorota Nowacka  (6 lat) 

11. 1981-1987 Teresa Skowrońska (6 lat) 

12. 1987-2007 Stefania Brocka (20 lat) 

13. 2007-2016 Małgorzata Karbowiak  (9 lat)  

14. 2016-           Karolina Hanuszkiewicz 

     W październiku 1947 roku 

została oddana pełna sied-

mioklasowa szkoła podsta-

wowa w Strzybodze. Nauka 

odbywała się w czterech 

izbach lekcyjnych. W 10-

lecie istnienia szkoły zrodzi-

ła się inicjatywa jej rozbu-

dowy. Trzy lata później szko-

ła zyskała kolejne izby lek-

cyjne oraz świetlicę, która 

pełniła funkcję sali gimna-

stycznej. Dalsza rozbudowa 

to lata 1992-93, powstały 

wtedy pomieszczenia so-

cjalne, szatnie i zaplecze 

sanitarne. W latach 2004-

2006 miały miejsce najwięk-

sze zmiany bazy szkoły. Po-

wstała nowoczesna sala 

gimnastyczna z zapleczem 

oraz Centrum Informacji 

Multimedialnej. Szkoła wy-

różnia się estetyką pomiesz-

czeń i otoczenia. ( Źródło:  stro-

na internetowa) 

70 lat istnienia Szkoły to 

okazja do wielu podsumo-

wań i refleksji…? Jaka była? 

Co się w niej ciekawego 

wydarzyło? To dobry czas, 

żeby postawić takie pyta-

nia. To właściwy czas, żeby 

na nie odpowiedzieć. Czas 

mija, a wraz z nim powstaje 

historia wielu ludzi, uczniów. 

i pracowników naszej szko-

ły. Właśnie z okazji jubileu-

szu wydajemy specjalny nu-

mer gazetki, który został     

w całości poświęcony na-

szej szkole. 

 Zapraszamy do lektury 

Redakcja 
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Trochę o patronie naszej 

Szkoły... 
 

Józef Rufin Wybicki (ur. 29 września 1747 w Będominie, zm. 10 marca 1822 w Ma-
nieczkach ) – polski pisarz i polityk, napisał słowa Pieśni Legionów Polskich we 
Włoszech – późniejszego polskiego hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego. 

Z wykształcenia prawnik, działalność polityczną rozpoczął w wieku 20 lat jako poseł na sejm w I Rzeczypospo-

litej. Jego protest przeciw wszystkim aktom Sejmu Repninowskiego uznawany jest za jedną z ostatnich prób po-

zytywnego zastosowania liberum veto. Uczestnik konfederacji barskiej, na polecenie dowództwa konfederacji 

jeździł z poufnymi misjami do krajów europejskich. Reformator praw w Polsce przedrozbiorowej. Długoletni 

współpracownik oraz przyjaciel gen 

Jana Henryka Dąbrowskiego, z którym 

wziął udział w wyprawie na pomoc 

powstańcom w Wielkopolsce w 1794, 

a później współdziałał w Legionach 

Polskich we Włoszech. Podczas wizyty 

w obozie legionów we Włoszech            

w 1797 stworzył słowa pieśni, która 

stała się później polskim hymnem na-

rodowym Uczestnik wojen napoleoń-

skich, w 1807 roku przyczynił się do 

utworzenia Księstwa Warszawskiego, 

którego był jednym z czołowych poli-

tyków. Po kongresie wiedeńskim 

współtworzył Królestwo Polskie. Sena-

tor-wojewoda Księstwa Warszawskie-

go, senator-wojewoda Królestwa Pol-

skiego, prezes Sądu Najwyższego Kró-

lestwa Polskiego, odznaczony Orderem 

Orła Białego, Orderem Świętego Stani-

sława, Orderem Legii Honorowej.  Au-

tor wspomnień, wielu pism politycz-

nych i utworów literackich ,z których 

w powszechnej świadomości Polaków 

zachował się jedynie Mazurek Dą-

browskiego  

Krypta zasłużonych w kościele pw. św. 

Wojciecha w Poznaniu. Nr 3 – grób J. Wy-

bickiego.  



Autobusem szkolnym 
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Ciekawostki o patronie 

Józefa Wybickiego znamy przede wszystkim jako autora polskiego 

hymnu narodowego. Mniej wiemy o tym, że był on wybitnym huma-

nistą epoki oświecenia, prawnikiem, pedagogiem, geografem, po-

słem, senatorem, poetą a nawet pisarzem dramatycznym. Józef Wy-

bicki urodził się 29.09.1747 r w Będominie pod Kościerzyną na Ka-

szubach. Miał liczne rodzeństwo. Jego brat był księdzem a aż cztery 

z siedmiu sióstr zostały zakonnicami. Mając 20 lat Wybicki został 

wybrany posłem na Sejm. W 1775 r. ożenił się z Kunegundą Drwę-

ską jednakże po kilku miesiącach Kunegunda zmarła.   

Od 1777r .brał czynny udział w pracach Komisji Edukacji Narodo-

wej. Działalnością Wybickiego interesował się król Stanisław Au-

gust Poniatowski i zapraszał go na obia-

dy czwartkowe.  

 W 1779r. Wybicki napisał pierwszą 

sztukę, tragedię „Zygmunt August”. Ma-

jąc 33 lata ożenił się po raz drugi z Esterą Wie-

rusz - Kowalską pochodzącą ze Wschowy.  W 

latach 1782-1787 przychodziły na świat ich 

dzieci : Teresa, Łukasz, Józef. Po ślubie Wy-

bicki kupił wieś Manieczki w Wielkopol-

sce. Dwór w Manieczkach,  w którym mieszkał 

Wybicki z rodziną, już nie istnieje. Obecny 

dwór został wybudowany  w 1894 r. przez póź-

niejszych właścicieli majątku. Od 1978 r. funkcjonowało w nim Muzeum 

Józefa Wybickiego (już nieistniejące). Obecnie jedyną pozostałością z cza-

sów Józefa Wybickiego jest niewielka barokowa kaplica w kształcie rotun-

dy, ufundowana przez Wy-

bickiego i wybudowana w 

1786. Kaplica jest obecnie 

zamknięta i nie jest wyko-

rzystywana do celów liturgicznych. W parku stoi popiersie 

Józefa Wybickiego . 

 

Wiersz Wybickiego poświęcony jego domowi: 

Domku mój luby - Opatrzności darze! 

Domku pokoju i dawco wygody, 

Dom, coś zgodnej dał przytułek parze, 

Domku, co swemi wyżywiasz mnie płody, 

Domku, co zdrowie, umysł dajesz stały, 

Domku, co innej nie masz w sobie skazy, 

Twórczość literacka  
Józefa Wybickiego 
Tragedie 
Zygmunt August 
Gustaw Waza 
Komedie 
Kulig 
Szlachcic mieszczaninem 
Mędrzec 
Jarmark 
Opery 
Pasterka zbłąkana, czyli obraz woj-
ny holenderskiej 
Samnitka 
Kmiotek 
Polka, czyli oblężenie Trembowli 



Nr 5/ 2018 Żaczek                                                                                                                                                   5                       



Co powinniśmy wiedzieć o  Mazurku Dąbrowskiego? 

Analiza tekstu 
 
Pierwsza zwrotka hymnu nawiązuje do ostatniego 

rozbioru Polski. Po klęsce insurekcji kościuszkowskiej, 

w 1795 r. terytorium Rzeczypospolitej zostało całkowi-

cie rozdzielone pomiędzy Rosję, Prusy i Austrię. 

Zwrotka wyraża zatem patriotyzm i wiarę w odzyska-

nie niepodległości. Po III rozbiorze Rzeczypospolitej 

znaczna liczba polskich żołnierzy wyemigrowała do 

Francji i Włoch. W styczniu 1797 generał Jan Henryk 

Dąbrowski na mocy umowy z rządem lombardzkim, w 

porozumieniu z Francuzami, utworzył Legiony Polskie. 

W refrenie autor, który współtworzył Legiony, wyraził 

nadzieję powrotu do Polski pod dowództwem gen. Dą-

browskiego. 

Nadzieja legionistów na powrót do Polski była jednak 

związana z walkami prowadzonymi pod zwierzchnic-

twem generała Napoleona Bonaparte, który już wów-

czas odnosił sukcesy wojskowe w północnych Wło-

szech, a kilka lat później rządził Francją. W drugiej 

zwrotce  (a trzeciej zwrotce w rękopisie Wybickie-

go) hymnu autor wyraził przekonanie, iż z pomocą Bo-

napartego żołnierze podążając z zachodu poprzez rzekę 

Wartę i południa poprzez Wisłę byliby w stanie przy-

wrócić niepodległą Polskę. Trzecia zwrotka (druga wg 

oryginalnego rękopisu) nawiązuje do Stefana Czarniec-

kiego, wielkiego dowódcy polskiego w czasie „potopu 

szwedzkiego” w XVII wieku, gorliwego patrioty, który 

był wzorem cnót rycerskich. Był to ulubiony bohater 

gen. Dąbrowskiego. W oryginalnym rękopisie Wybic-

kiego występuje czwarta zwrotka, której brak we 

współczesnym hymnie. W zwrotce tej autor doradza, iż 

jedynym warunkiem obronienia się przed dwoma naj-

większymi zaborcami, tj. Prusami (Niemiec) i Rosją 

(Moskal), będzie ogólnonarodowa zgoda. Czwarta 

zwrotka (piąta wg rękopisu) stanowiła dla pozostają-

cych na emigracji legionistów obraz Polaków pozosta-

jących w Ojczyźnie i wysłuchujących tarabanu na znak 

zbliżających się polskich wojsk. W szóstej zwrotce             

(w rękopisie) Józefa Wybicki nawiązał do Tadeusza 

Kościuszki, zwycięskiego dowódcy z bitwy pod Racła-

wicami w czasie powstania w 1794 r. Wyraził również 

ufność w Opatrzność Bożą.  

Podsumowując, słowa Pieśni Legionów Polskich we 

Włoszech nawiązywały do wzniosłych wydarzeń            

z 

dzie- jów 

pol-

skiego oręża oraz współczesnych zwierzchników woj-

UNIKAJ BŁĘDÓW   
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Czego Ci życzyć Szkoło ? 

 
Droga Szkoło, z okazji Twojego 70– lecia chcę życzyć Ci wszystkiego co najlepsze.  Aby nigdy nie zabra-

kło pozytywnych uczniów i cierpliwych nauczycieli. Żebyś się dalej się rozwijała. Abyś zawsze była miej-

scem tak przyjaznym jak teraz.  

 

Kolejnych 70-ciu lat. Aby  atmosfera w naszej szkole się nie zmieniała, ponieważ taka jaka jest, mi się 
podoba. 
 

Kolejnych owocnych w sukcesy lat zarówno jako stara i nowa Szkoła Podstawowa w Strzybodze. 

Aby uczniowie nadal mogli rozwijać swoje zainteresowania. Odlotowych wycieczek zapadających nam              

w pamięci . 

 
Aby każdy jak najmilej wspominał chwile spędzone w Jej murach. Nauczycielom-radości z pracy  
i dumy z osiągnięć swoich uczniów 
 
Droga szkoło! Z okazji Twojego 70-lecia chcę Ci życzyć wszystkiego najlepszego. Życzę Ci, abyś dalej była 

miejscem tak przyjaznym i miłym dla ucznia, abyś wychowała i wykształciła kolejne pokolenia młodzieży. 

Życzę kolejnych 70. lat istnienia oraz sukcesów naukowych i sportowych. 

 
Aby nie zabrakło Ci nauczycieli i uczniów. Uczniów, którzy z dumą będą mówić – to moja szkoła! Na-
uczycieli, którzy będą cierpliwi, będą mieć serce dla uczniów oraz wspaniałe pomysły. Rodziców, któ-
rzy będą z Ciebie zadowoleni. Szkoło, życzę Ci wielu sukcesów i powodów do dumy. Życzę Ci także, 
by wszyscy Cię dobrze wspominali i pamiętali o Tobie. 
 

Czego życzyć szkole w 70. urodziny? Przede wszystkim wielu lat działalności (…) Aby przekazywali swoją 

wiedzę uczniom, a oni, opuszczając te mury, nigdy o nich nie zapomnieli. Wszystkiego najlepszego!  
 
Chciałoby się powiedzieć, jak ten czas szybko leci. Jubileusz jest dla nas- uczniów okazją nie tylko do 
bliższego spotkania z historią szkoły, ale również pozwala złożyć Jej życzenia: kolejnych wielu lat  ist-
nienia. 
 

Szkoło! Z okazji Twoich 70. urodzin chciałabym, aby nadal wychowywała nas na porządnych ludzi, otwie-

rała przed nami bramy do nauki i sprawiała, aby chęć do niej stale rosła 
 
Jubilatko! Z okazji Twojego święta chciałbym życzyć Ci kolejnych wspaniałych osiągnięć oświato-
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Czy wiesz że… 
W okresie 59. lat istnienia 
szkoły ukończyło ją 1400. ab-
solwentów. 
 
Obecnie w szkole pracuje 15. 
nauczycieli. 
 
Pierwszy dzwonek zadzwonił                    
w  niej 1 września 1947r. 
 
Obecnie w szkole uczy się 107. 

1. Ile szafek znajduje się w szatni szkolnej? 

     A. 98        B.120        C.146 

2. Kiedy został wydany pierwszy numer ,,Żaczka”? 

     A.1994     B.2000      C.1990 

3. W którym roku nadano imię szkole ? 

    A. 1998     B.2002     C.1990 

4. Kto najdłużej był dyrektorem tej szkoły? 

    A. Kazimierz Krupa   B. Jan Stefański   C. Stefa-

nia Brocka 

5. Ile mamy sal lekcyjnych w budynku szkoły? 

   A. 6   B.3  C.8 

6. Ilu przedmiotów uczy pani Kacprzyk-Puszcz? 

  A. 5  B.1  C. 4 

7. W którym roku szkoła będzie obchodzić stulecie? 

  A. za 30 lat  B. za 40 lat  C. za 10 lat 

Odpowiedzi: 1.B  2.C  3.A  4.C  5.A  6.C  7.A 
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Znam Ciebie Szkoło - quiz na wesoło 


