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83 ROCZNICA WYBUCHU II 

WOJNY ŚWIATOWEJ

1 września 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny 

przekroczyły o świcie granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym 

samym pierwszą kampanię II wojny światowej. O godzinie 4.35 

przeprowadzono zbombardowanie Wielunia. Atak ten nastąpił kilka 

minut przed salwami pancernika „Schleswig-Holstein” oddanymi w 

kierunku Westerplatte.



II wojna światowa nie była wojną 
"błyskawiczną". Trwała 6 lat i 
pochłonęła życie od 50 do 78 milionów 
ludzi. Krajem, który poniósł największe 
straty, była Polska. Oprócz milionów 
osób, które straciły życie, wiele 
polskich miast zostało zrównanych z 
ziemią, a dzieła i kosztowności zostały 
skradzione. Do dzisiaj co roku 
odbywają się obchody rozpoczęcia II 
wojny światowej.



POWSTANIE

WARSZAWSKIE

W 1944 r. polski ruch oporu Armia Krajowa zbuntował się 
przeciwko okupacji hitlerowskiej Warszawy. Ten bunt 
znany jest dziś jako Powstanie Warszawskie. Ruch oporu 
chciał wyzwolić Warszawę spod nazistowskich Niemiec. 
Armia Krajowa walczyła z wojskami niemieckimi przez 
63 dni. Po tym nie było szans na wygraną, więc poddała 
się. Wojska niemieckie zabiły w mieście wielu cywilów. Po 
powstaniu Warszawa została prawie doszczętnie 
zniszczona. W czasie powstania Armia Czerwona 
stacjonowała po drugiej stronie Wisły.



PIEŚNI WOJENNE

W ciężkim dla Polaków okresie II wojny 

światowej otuchy dodawały im pieśni 

wojenne, które motywowały ich do walki z 

okupantem.

Pieśń wojskowa "Wojenko, wojenko" często była publikowana w różnych śpiewnikach, 

szczególnie żołnierskich. Przez wszystkie lata zmieniał się tekst piosenki oraz dochodziły 

do niej nowe zwrotki. Pieśń ta znalazła szczególne miejsce w sercach żołnierzy 

polskich. Ogromne kary jakie spadały na ludzi, którzy odważyli się śpiewać lub 

intonować pieśni wojenne nie odstraszały Polaków od śpiewu.





WOJNA NA UKRAINIE

W czwartek 24 lutego rozpoczął się atak Rosji na Ukrainę. Rosyjskie 

wojska zaatakowały w kilku miastach Ukrainy. Do starć dochodziło 

m.in. w Kijowie, Charkowie, Mariopolu, Odessie. Prezydent Ukrainy 

wezwał obywateli do obrony kraju. Jako obywatele państwa niegdyś 

objętego wojną solidaryzujemy się z naszymi wschodnimi sąsiadami, 

którym teraz otuchy dostarczają pieśni wojenne, tak jak nam podczas 

II wojny światowej. Piosenka "Bayraktar" dzięki trafnym, pełnym 

czarnego humoru tekstom i łatwej do zapamiętania muzyce, zyskała 

popularność na Ukrainie i na całym świecie.



DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI UKRAINY

24 sierpnia obchodzony był Dzień Niepodległości Ukrainy. Upamiętnia 

on datę uchwalenia przez Radę Najwyższą Ukraińskiej SSR Deklaracji 

Niepodległości Ukrainy w 1991 r. Dzień ten uważany jest więc za datę 

powstania dzisiejszej Ukrainy. Niestety, przypadającą w tym roku 31. 

rocznicę odzyskania niepodległości przyszło świętować Ukrainie w 

warunkach wojny.



Nasza szkoła zaangażowała się w pomoc

dzieciom i uczniom poszkodowanym w

konflikcie zbrojnym na Ukrainie, za 

co zostaliśmy wyróżnieni dyplomem.


