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Bieżący 2014 rok jest bogaty w okrągłe rocznice wydarzeń. 

Obchodząc nasz skromny jubileusz 20-lecia nadania szkole imienia 

Legionów Józefa Piłsudskiego, z wszystkimi , którym tradycja 

legionowa jest bliska, chcemy podkreślić, przede wszystkim wagę 

stulecia Legionów Polskich, które są związane ze Szczypiornem— 

dzisiaj osiedlem Kalisza, bowiem w 1917 roku trafili tutaj legioniści 

internowani w obozie. 

Nasza szkoła z legionami jest szczególnie związana, ponieważ 

od 1994 roku nosi zaszczytne Ich imię. 

 

„Strażą ojczyzny były Legiony 

i pamięć o nich niech wciąż trwa.” 

 

To słowa szkolnego hymnu i żywa pamięć o Legionach. 

Chcemy przywoływać pamięć o Legionach Polskich nie tylko podczas                       

tegorocznych obchodów naszego święta, ale także w toku codziennej 

pracy, wychowując dzieci w duchu patriotyzmu i szacunku do wielkiej 

historii przodków i społeczności lokalnej. 

Zachęcam do lektury wydania specjalnego naszej gazetki. 

 

 

 

 

Grażyna Stępniewska 

Dyrektor  

Szkoły Podstawowej nr 21 

im. Legionów J. Piłsudskiego 

przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 

w Kaliszu 
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Mieszkańcy dużej podkaliskiej wsi 

Szczypiorno od dawna marzyli 

o powstaniu szkoły, ponieważ 

istniejąca placówka w Noskowie 

nie mieściła wszystkich uczniów. 

Dzieci z klasy pierwszej i trzeciej 

uczyły się w pomieszczeniach 

prywatnych w Szczypiornie, 

należących do rodziny Okrasów, 

natomiast młodzież z pozostałych 

klas pobierała naukę w Noskowie 

w pomieszczeniach Państwa 

Sośnickich. 

latach trzydziestych XX 

wieku powstał projekt 

budynku szkoły, która 

miała nosić imię Józefa 

Piłsudskiego. Wydzierżawiono plac, 

zgromadzono materiały budowlane 

i wykonano popiersie Józefa Piłsud-

skiego – przywódcy Legionów. 

Plany budowy szkoły zniweczył wy-

buch II wojny światowej w 1939 

roku. Ze zgromadzonych materiałów 

budowlanych Niemcy wybudowali 

osiem baraków. Po wyzwoleniu     

kraju w 1945 roku dwa baraki zosta-

ły adoptowane na pomieszczenia 

szkolne. 

W 1964 roku, dzięki inicjatywie     

grona pedagogicznego, mieszkań-

ców wsi Szczypiorno oraz Komitetu 

Gminnego PZPR, w czynie społecz-

nym, rozpoczęto budowę szkoły,  

którą uroczyście otwarto 9 paździer-

nika 1968 roku. Budowa trwała czte-

ry lata, a wkład społeczny i zaanga-

żowanie mieszkańców Szczypiorna 

było bardzo duże – wynosiło 50 % 

wartości inwestycji. 

Pierwszym kierownikiem, później 

dyrektorem placówki został  

Władysław Brzeziński. 

W latach 1971- 72 ze składek miesz-

kańców Szczypiorna i dzięki pracy 

słuchaczy OSSW w Szczypiornie 

ogrodzono placówkę oraz wybudo-

wano plac rekreacyjny przed budyn-

kiem szkoły, a w roku 1975 oddano 

do użytku boisko szkolne. 

Dzięki inicjatywie Komitetu Osie-

dlowego w 1979 roku powstał plac 

zabaw dla dzieci. 

W 1976 roku Szczypiorno przyłą-

czono do miasta Kalisza, dzięki cze-

mu placówka zyskała statut szkoły 

miejskiej. 

Lata osiemdziesiąte XX wieku to 

okres modernizacji szkoły. Dzięki 

funduszom uzyskanym z Wydziału 

Oświaty i Wychowania oraz Urzędu 

Miejskiego w Kaliszu wydzielono 

pomieszczenie dla higienistki, szat-

nię i salkę gimnastyczną. Zainstalo-

wano ciepłą wodę i wymieniono sto-

larkę. 

W roku szkolnym 1993/94 podjęto 

starania o nadanie szkole imienia 

Legionów Józefa Piłsudskiego. Uro-

czyste nadanie imienia nastąpiło 

11 listopada 1994 roku Uchwałą Ra-

dy Miejskiej nr XLIX (347) / 94 . 

 

W dniu 1.09.2003 roku Publiczne 

Przedszkole Nr 22, które mieściło 

się w Szczypiornie przy ulicy 

29 Pułku Piechoty, zostało przenie-

sione do budynku szkoły. 

9 listopada 2008 roku szkoła otrzy-

mała sztandar, który został poświę-

cony w kościele pw. Podwyższenia 

Krzyża Świętego w Kaliszu Szczy-

piornie. 

Obecnie Szkoła Podstawowa nr 21 

to szkoła środowiskowa, wraz          

z Publicznym Przedszkolem nr 22 

tworzy Zespół Szkolno Przedszkolny 

nr 2. W szkole jest 6 oddziałów, li-

czebność klas pozwala na indywidu-

alizację pracy z dzieckiem. 

Wychowujemy dzieci w duchu     

patriotyzmu i szacunku do historii, 

uczymy tolerancji i wrażliwości na 

potrzeby dzieci niepełnosprawnych, 

dbamy o bezpieczeństwo psychiczne 

i fizyczne poprzez diagnozę proble-

mów wychowawczych uczniów. 

Uczniowie promują szkołę w środo-

wisku lokalnym, szczycimy się 

współpracą z Centralnym Ośrodkiem 

Szkolenia Służby Więziennej          

w Kaliszu i kościołem parafialnym 

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. 

H i s t o r i a  s z k o ł y  
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Szkoła oferuje: 

 korzystanie z nowoczesnych, 

aktywnych pomocy dydak-

tycznych, 

 bogatą ofertę zajęć rozwijają-

cych zainteresowania, 

 ciekawe i aktywne formy 

spędzania czasu wolnego 

– rajdy, wycieczki, festyny, 

 udział uczniów w konkursach, 

projektach, imprezach 

szkolnych i pozaszkolnych. 

 

DYREKTORZY SZKOŁY 

 NA PRZESTRZENI LAT 

  

Władysław Brzeziński                

Kierownik/Dyrektor — 1963 - 1984 

  

Krystyna Juszczak  

Dyrektor — 1984 – 1998 

  

Iwona Musielak  

Dyrektor — 1999 -2007 

  

Izabela Pietrzak   

Dyrektor — 2007 – 2010 

  

Agnieszka Pawlak  

wz. Dyrektor — 2010 

  

Żaneta Żeśko  

wz. / po. Dyrektor — 2010 – 2011 

  

Grażyna Stępniewska  

Dyrektor — od 01.09.2011r do chwili 

obecnej 
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Tekst hymnu szkoły został napisany przez  

Jolantę Szymańską, nauczycielkę muzyki, 

do melodii pieśni Legionów Marsz 

Pierwszej Brygady na okoliczność nadania 

Szkole Podstawowej nr 21 imienia 

Legionów Józefa Piłsudskiego ,   

 

 

Choć każdy z nas jest jeszcze młody 

To przecież tę historię zna. 

Strażą ojczyzny były Legiony 

i pamięć o nich niech wciąż trwa. 

 

Dziś po tylu latach  

pieśń młodzieńcza wzlata, 

Choć nas oszczędził los, 

Pamiętać chcemy każdy cios. 

Kraj nas dziś spokojny 

Orzeł z sercem wolnym 

Niech nam dziś, jak kiedyś im, 

Pomaga zmieniać słowa w czyn. 

 

Z historii wnioski czas wysuwać, 

Najwyższej ceny kraj nasz wart! 

Nad ziemią ojców będziem czuwać, 

Nauką, pracą tworzyć świat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z KART KRONIKI 

SZKOLNEJ 
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PATRON SZKOŁY  

LEGIONY JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 
Zakończone porażką powstanie styczniowe nie przerwało, wbrew nadziejom zaborców, walki Polaków 

o niepodległość. W początkach XX wieku zaczęły powstawać konspiracyjne organizacje paramilitarne, 

których nadrzędnym celem było przywrócenie na polityczną mapę Europy państwa polskiego, czego 

efektem było powstanie Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. 

śród wielu Polaków panowało 

głębokie przekonanie, że naj-

większym przeciwnikiem idei 

odzyskania niepodległości przez Polskę 

jest carska Rosja. Liczono jednak, że 

poniesie ona klęskę w nadchodzącej 

wojnie. To przekonanie podzielał Józef 

Piłsudski. Twierdził , że trzeba najpierw 

pokazać swą siłę, by móc się cze-

gokolwiek domagać od czynni-

ków zewnętrznych. 30 lipca 1914 

roku wydał rozkazy mobilizacyj-

ne Związkom Strzeleckim i Pol-

skim Drużynom Strzeleckim do 

koncentracji w krakowskich Ole-

andrach. Z zebranych ponad 3 

tysięcy ochotników utworzono 5 

batalionów oraz wyłoniona zosta-

ła tzw. Kompania Kadrowa, która 

6 sierpnia 1914 roku wyruszyła 

do Królestwa Polskiego, z zamia-

rem powstania przeciwko Rosji. 

Zwracając się wówczas do wyru-

szających żołnierzy, Piłsudski 

powiedział: Spotkał was ten za-

szczyt niezmierny, że pierwsi pój-

dziecie do Królestwa… jako czo-

łowa kolumna wojska polskiego 

idącego walczyć za oswobodzenie 

ojczyzny… Patrzę na was jako na 

kadry, z których rozwinąć się ma 

przyszła armia  polska i pozdra-

wiam was jako pierwszą kadrową 

kompanię.  

PEWNOŚĆ ZWYCIĘSTWA 

W tym samym czasie w Galicji zapo-

wiedziano także utworzenie do walki       

z Rosją Legionów Polskich, do których 

miały wejść oddziały strzeleckie Piłsud-

skiego. W ten sposób politycy galicyjscy 

chcieli za cenę współdziałania z wojska- 

mi państw centralnych uzyskać połą-

czenie Kongresówki z Galicją, co mia-

ło z kolei stanowić pierwszy etap wy-

zwolenia Polski. Piłsudski, poważnie 

wahając się co do słuszności tej kon-

cepcji, ostatecznie powziął decyzję 

przystąpienia do Legionów i 22 sierp-

nia wydał odpowiedni rozkaz. Jego 

fragment brzmiał: […] zgłosi-

łem w swojem i waszem imieniu 

przystąpienie do organizacji 

szerszej, zapewniającej wojsku 

polskiemu większe środki i sil-

niejsze działania. Według umo-

wy zawartej między Naczelnym 

armii austriackiej, oddziały 

mają być kadrami dla formują-

cych się Legionów. […] chcę 

wierzyć, że zapał i dyscyplina 

wojskowa, które dotąd wykazu-

jecie, będą dostateczną siłą, by 

przyszłe Legiony natchnąć 

pewnością zwycięstwa.  

27 sierpnia Austriacy ostatecz-

ne zgodzili się na utworzenie 

Legionów Polskich. Choć pla-

nowano sformowanie dwóch 

Legionów: wschodniego i za-

chodniego, to ostatecznie utwo-

rzono tylko Legion Zachodni, 

który 19 grudnia 1914 roku 

został przekształcony w I Bry-

gadę Legionów, nad którą do-

wództwo objął Józef Piłsudski. 

W Karpatach, na bazie pozostałości 

Legionu Wschodniego, Józef Haller 

rozpoczął wówczas formowanie            

II Brygady. W legionach obowiązywa-

ła komenda polska. Żołnierze byli 

ochotnikami. Wywodzili się zarówno 

ze środowisk inteligenckich, pielęgnu-

jących tradycje niepodległościowe, jak 

również spośród rzemieślników i chło-

pów. Liczyły się jedynie idee wolno-

JÓZEF PILSUDSKI NAPISAŁ W ROZKAZIE W 1914 ROKU : 

„NIE CHCIAŁEM DOPUŚCIĆ, BY NA SZALACH LOSÓW WAŻĄCYCH 

SIĘ NAD NASZYMI GŁOWAMI, NA SZALACH, NA KTÓRE MIECZE 

RZUCONO, ZABRAKŁO SZABLI POLSKIEJ”. 

W TEN SPOSÓB ARGUMENTOWAŁ SWOJĄ DECYZJĘ. 

Marszałek Józef Piłsudski wśród żołnierzy 

Legionów Polskich  



7 

ściowe oraz wartości. Dla nich byli go-

towi ponieść największą ofiarę, własne 

życie. 

 

 KRWAWE BOJE 

Legioniści toczyli krwawe boje  z  armią 

rosyjską m.in. 21-26 października 1914 

roku pod Laskami koło Dęblina ( I Bry-

gada), w październiku 1914 roku na 

Rusi Zakarpackiej, m.in. 29 październi-

ka pod Mołotkowem (II Brygada), na-

stępnie w dniach 22 - 25 grudnia 2014 

roku pod Łowczówkiem koło Tarnowa 

(I Brygada). Austro–Węgierskie do-

wództwo naczelne bardzo dobrze oce-

niając wartość bojową żołnierzy pol-

skich, wiosną 1915 roku podjęła decyzję 

o sformowaniu III Brygady. Również    

w tym czasie legioniści dawali  wzór 

cnót żołnierskich na poszczególnych 

polach bitewnych. 16-25 maja 1915  

roku  I Brygada wytrwale biła się pod 

Konarami. 13 czerwca 1915 roku szwa-

dron kawalerii, prowadzony przez rotmi-

strza Zbigniewa Dunin-Wąsowicza, wy-

konał pod Rokitną szarżę na cztery linie 

okopów rosyjskich. Od czerwca do 

września II Brygada była zaangażowana 

w walkach pod Rarańczą. Jesienią roku 

1915 wszystkie brygady skoncentrowa-

no na Wołyniu, gdzie wal-

czyły nad Styrem. W 1916 

roku Legiony Polskie kon-

tynuowały boje, walcząc 

m.in. podczas największej z 

dotychczasowych bitew 

pod Kostiuchnówką (4-6 

lipca  I, II, III Brygada). Jan    

Sadowski, uczestnik bitwy, 

a następnie jej historyk, 

pisał: Bój pod Ko-

stiuchnówką jest jedną        

z przyczyn, które wywołały 

akt 5 listopada 1916 roku 

ze strony Niemiec i Austrii.  

Legiony Polskie, zorgani-

zowane w siedem pułków 

piechoty, dwa pułki kawa-

lerii i jeden artylerii osią-

gnęły wówczas maksymal-

ną liczebność - 25 tysięcy 

żołnierzy. Straty Legionów 

Polskich w tym okresie 

oblicza się na blisko 15 

tysięcy rannych i zabitych. 

Jesienią 1916 roku Legiony  

 

          

zostały wycofane z frontu, a następnie 

skierowane do Baranowicz. 

 

 KRYZYS PRZYSIĘGOWY 

Klęski militarne oraz zawierucha rewo-

lucyjna w Rosji zmieniły dotychczaso-

wy układ sił na arenie międzynarodo-

wej. Największy wróg idei polskiej nie-

podległości przestał stanowić istotne 

zagrożenie, co zarazem podważało sens 

istnienia w dotychczasowym kształcie 

Legionów Polskich. Problem ten do-

strzegał zarówno Piłsudski oraz kiero-

wany przez niego obóz polityczny, jak 

również państwa centralne, które w 

związku z tym chciały dalszej rozbudo-

wy wojska polskiego w oparciu o Legio-

ny i wykorzystania ich wyłącznie do 

realizacji własnych celów. 20 września 

1919 roku Legiony zostały oficjalnie 

przemianowane na Polski Korpus Posił-

kowy, który w kwietniu 1917 roku zo-

stał przekazany pod dowództwo nie-

mieckie z zamiarem włączenia do Pol-

skiej Siły Zbrojnej. W lipcu Józef Pił-

sudski rozpoczął akcję samolikwidacji 

Legionów, wzywając żołnierzy z zaboru  

rosyjskiego do odmowy składania   

 

 

 
  

 Kompania Kadrowa powstała 3 sierpnia 

1914 roku w Oleandrach z połączenia 

związków strzeleckich i Polskich Dru-

żyn Strzeleckich. W jej skład wchodziło 

145 do 168 żołnierzy. Kompania wyma-

szerowała 6 sierpnia w stronę Miecho-

wa, niszcząc tam rosyjskie słupy gra-

niczne. Po zajęciu Kielc próbowała 

przedostać się do Warszawy  i wywołać 

powszechne powstanie, jednak planów 

tych nie udało się zrealizować. Następ-

nie Pierwsza Kadrowa powróciła do 

Krakowa, stając się zalążkiem Legio-

nów Polskich. Dowódcą kompanii był 

Tadeusz Kasprzycki „Zbigniew”. 

 

 Kompania Kadrowa miała swoją pio-

senkę zwaną ”Kadrówką”. Jej początko-

we słowa brzmiały:  

Raduje się serce, raduje się dusza, 

Gdy pierwsza kadrowa na Moskala rusza. 

Danaż moja dana, kompanio kochana, 

Nie masz to jak pierwsza, nie! 

Chociaż do Warszawy mamy długą drogę, 

Ale przecież dojdziem, byleby iść w nogę. 

Danaż moja dana… 

  

CIEKAWECIEKAWE 

  

„Piłsudski w okopach pod Kostiuchnówką”,  obraz Stefana Garwatowskiego wykonany na podstawie fotografii 
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przysięgi braterstwa broni z armiami Nie-

miec i Austro - Węgier. Tzw. kryzys przy-

sięgowy doprowadził  do uwięzienia Józe-

fa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkow-

skiego w Magdeburgu oraz rozwiązania I 

i III Brygady. Żołnierzy pochodzących  z 

terenów Królestwa internowano w Benia-

minowie i Szczypiornie,  a mieszkańców 

Galicji wcielono do armii austro - węgier-

skiej.   

       

DECYDUJĄCE ZNACZENIE       

Wacław Lipiński, wybitny historyk woj-

skowości, przedstawiając schyłek historii 

Legionów Polskich, pisał : Na zlaniu się  

II Brygady z II Korpusem nie kończy się 

jednak historia Legionów. Kończą one 

swój byt formalnie, faktycznie siła ich 

organizacyjnego ducha, ideologii niepod-

ległości, całkowitego oddania sprawie 

narodowej trwa nadal, przejawiając się 

wszędzie tam, gdzie organizuje się i two-

rzy dalsza walka o niepodległość. Legio-

niści stają się głównym czynnikiem orga-

nizacyjnym i ideowym Polskiej Organiza-

cji Wojskowej i szeregu innych formacji 

wojskowych, w ramach których pracując  

i rozwijając niespożytą energię, doczekali 

się ziszczenia swych pragnień i zrealizo-

wania postanowienia sobie pod przewod-

nictwem Piłsudskiego celu niepodległość 

Polski.       

W 1918 roku Józef Piłsudski, były ko-

mendant I Brygady, przyjął urząd Naczel-

nika Państwa i godność Naczelnego Wo-

dza. W tym samym czasie we Francji sta-

nowisko Naczelnego Wodza Armii Pol-

skiej zajmował były komendant II Bryga-

dy Józef Haller. Legioniści odgrywali 

kluczową rolę nie tylko w początkach 

odradzania się państwa polskiego, ale 

także decydowali o jego kształcie i kie-

runkach działania w czasie pokoju. Od-

grywali także decydujące role podczas II 

wojny światowej.      

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

1914 – wybuch I Wojny Światowej 

6 sierpnia 1914 – wymarsz I Kompanii 

Kadrowej z Krakowa (Oleandry) do 

Królestwa Polskiego (Tadeusz Kasprzycki) 

27 sierpnia 1914 – utworzenie Legionów 

Polskich u boku armii austro - węgierskiej 

5 listopada 1916 – Akt 5 listopada  

9 lipca 1917 – kryzys przysięgowy, 

rozwiązanie Legionów 

22 lipca 1917 – aresztowanie Piłsudskiego        

i Sosnkowskiego 

11 listopada 1918 – odzyskanie 

niepodległości przez Polskę. 

  

Legiony Polskie 1914. Piłsudski dokonujący przeglądu oddziałów 

 

JESTEM ŻOŁNIERZEM. KOCHAM ŻOŁNIERKĘ I BYŁEM TYM, KTÓREMU LOS POZWOLIŁ W WIELKIEJ 

WOJNIE ŚWIATOWEJ, GDY  WIELKIE, OLBRZYMIE PŃSTWA RZUCIŁY NA KARTĘ MILIONY LUDZI, 

MILIARDY PIENIĘDZY, CAŁY PRZEPYCH NOWOCZESNEJ TECHNIKI, KTÓREMU LOS DAŁ SZCZĘŚCIE, 

ŻEM NIE MIAŁ W IMIENIU POLSKI ZGINĄĆ W TYM TŁUMIE , ŻEM WZNIÓSŁ UBOGI, MALEŃKI DO-

MEK ŻOŁNIERZA POLSKIEGO I NAD NIM POSTAWIŁ I WYWIESIŁ SZTANDAR POLSKI 

                                             JÓZEF PIŁSUDSKI  - przemówienie  w Lublinie  11 stycznia 1920 r. 

WAŻNE DATY 
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Po kryzysie przysięgowym w lipcu 1917 r. 

część legionistów, która odmówiła złoże-

nia przysięgi „braterstwa broni wojskom 

Niemiec i Austrio-Węgier”, została inter-

nowana. Szeregowców i kilkunastu ofice-

rów umieszczono w obozie jenieckim 

w Szczypiornie, gdzie pomimo bardzo 

trudnych warunków bytowych, rozwinięto 

bogatą działalność szkoleniową, edukacyj-

ną, artystyczną i sportową, a rozgrywane w 

obozie mecze piłki ręcznej, potocznie 

określanej przez legionistów 

„szczypiorniakiem”, przyczyniły się do 

późniejszego spopularyzowania tego spor-

tu w Polsce. 

Świadectwem życia codziennego interno-

wanych jest m.in. prezentowany pamięt-

nik. Jego autor, Kazimierz Balcer 

(internowany najpierw w Szczypiornie, 

następnie w Łomży), zawarł w nim humo-

rystyczne wiersze, rysunki oraz komenta-

rze dotyczące obozowej rzeczywistości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sztambuch - pamiętnik „Wezwanie do Szczypiorna”, 1918, Balcer Kazimierz (autor), 

(wymiary: 11 x 17; własność Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

Obóz internowania legionistów 

w Szczypiornie, 1917, 

OBÓZ  

W SZCZYPIORNIE 

Internowani legioniści w Szczypiornie 
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 Odznaka Legionowa nie była wyjątkiem. Legioniści w brygadach i pułkach chętnie  

tworzyli odznaczenia, które były ich symbolem poświęcenia dla Ojczyzny i wierności 

ideałom wyznawanym przez Józefa Piłsudskiego. 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

Krzyż Legionowy — odznaka organiza-

cyjna Związku Legionistów Polskich 

Odznaka I Brygady Legionów Odznaka II Brygady Legionów  

 zwana Żelazną,  

Odznaka I Pułku Ułanów Legionów  

Polskich 

 

 

 

Odznaka II Brygady Legionów została ustanowiona w1916 

roku. Nadawano ją przede wszystkim żołnierzom przeby-

wającym na froncie, a także uczestnikom bojów w Karpa-

tach, Besarabii i na Wołyniu. 

Odznaka I Brygady Legionów powstała 6 sierpnia 1916r. 

„za wierną służbę” po bitwie pod Kostiuchnówką,           

w rocznicę wymarszu pierwszej kompanii kadrowej.     

Widniały na niej inicjały dowódcy – Józefa Piłsudskiego.  

Odznakę otrzymywali przede wszystkim ci, którzy byli 

na froncie przez co najmniej rok. Autorem projektu był 

żołnierz brygady Wojciech Jastrzębowski. 

Odznaka zaprojektowana przez kpr. Kajetana Stefano-

wicza, została ustanowiona 5 listopada 1916roku. 

Prawo do jej otrzymania mieli pełniący służbę co naj-

mniej przez rok.  

Krzyż został ustanowiony w 1922 roku, nadawany wszyst-

kim żołnierzom Legionów. 
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 Słowa Pierwszej Brygady, do melodii Marsza 

Kieleckiego, powstawały żywiołowo, układane na kwa-

terach i w okopach. Po 1925 r. zostało ustalone, że 

pierwsza podstawowa wersja tekstu powstała latem 

1917 r. w pociągu wiozącym internowanych legionistów 

do Szczypiorna i w samym obozie.  

My, Pierwsza Brygada w latach powojennych uważana 

była przez żołnierzy Marszałka Piłsudskiego niemal za 

hymn państwowy. 

 

Marsz Pierwszej Brygady 

 

Legiony to żołnierska nuta, 

Legiony to straceńców los, 

Legiony to żołnierska buta, 

Legiony to ofiarny stos. 

 

My, Pierwsza Brygada, 

Strzelecka gromada, 

Na stos rzuciliśmy 

Nasz życia los, 

Na stos, na stos ! 

 

O, ileż mąk, ileż cierpienia, 

O, ileż krwi, wylanych łez, 

Pomimo to- nie ma zwątpienia, 

Dodawał sił wędrówki kres! 

 

My, Pierwsza Brygada... 

 

Mówili, żeśmy stumanieni, 

Nie wierząc w to, że chcieć to móc! 

Lecz trwaliśmy osamotnieni, 

A z nami był nasz drogi Wódz! 

 

My, Pierwsza Brygada... 

 

(1917-1918) 

A. Hałaciński – T. Biernacki 

„Dziękuję panom za najdumniejszą pieśń, 

Jaką kiedykolwiek Polska stworzyła.” 

                              Józef Piłsudski 10.07.1924r. 

 

 

 

 

 

 

Pierwsza kadrowa 

 

Raduje się serce, raduje się dusza, 

Gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę rusza. 

Danaż moja dana, kompanio kochana, 

Nie masz to jak Pierwsza, nie! 

 

Chociaż do Warszawy długą drogę mamy, 

Przecież jednak dojdziem, byleby iść w nogę. 

Danaż moja dana, kompanio kochana… 

 

Gdy Moskal, psiawiara, drogę nam zastąpi, 

Kulek z manlichera nikt mu nie poskąpi. 

Danaż moja dana, kompanio kochana… 

 

A gdyby się jeszcze opierał, psiajucha, 

To każdy bagnetem trafi mu do brzucha. 

Danaż moja dana, kompanio kochana… 

 

Kiedy wybijemy po drodze Moskali, 

Ładne warszawianki będziem całowali. 

Danaż moja dana, kompanio kochana… 

 

A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie, 

To Pierwsza Kadrowa gwardyją zostanie. 

Danaż moja dana, kompanio kochana… 

 

A więc pierwsi naprzód, podniesiona głowa, 

Bośmy przecież Pierwsza Kompania Kadrowa. 

Danaż moja dana, kompanio kochana…  

 

Chociaż w butach dziury i na portkach łaty, 

To pierwsza kadrowa pójdzie na armaty. 

Danaż moja dana, kompanio kochana…  

 

Nie braknie nam nigdy do boju ochoty, 

Z naszym komendantem atakujem płoty 

Danaż moja dana, kompanio kochana…  

 

(Powstała w 1 kompanii wyruszającej 6.VIII.1914r 

na bój z Moskalami) 

 

. 

 

 
 

 

PIEŚNI DLA DUMNYCH POLAKÓW  
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11 listopada 2013 roku, z okazji 95 rocznicy 

odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości,  

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 w Kaliszu –

Szczypiornie uświetnili miejskie obchody, prezentując 

montaż słowno-muzyczny: „Droga Polaków do 

Niepodległości”. 

Tego dnia szkoła objęła społeczny patronat nad grobem 

siedmiu Legionistów Polskich znajdującym się na 

Cmentarzu Miejskim w Kaliszu . 

Akt nadania, w imieniu Miejskiego Komitetu Ochrony 

Pamięci Walk i Męczeństwa przy Prezydencie 

Miasta Kalisza, wręczył Pani Dyrektor 

Grażynie Stępniewskiej przewodniczący 

Wincenty E. Pawlaczyk.    

Społeczność uczniowska jest dumna                   

z powierzonej im roli opieki nad tak ważnym 

miejscem pamięci narodowej. 

 

OPIEKA NAD GROBEM 

LEGIONISTÓW  
 

W Kaliszu na Cmentarzu Miejskim 

przy ulicy Górnośląskiej spoczywa  

siedmiu legionistów polskich:  

Florian Adamczyk 

Filip Bednarek 

Karol Calka 

Jan Jezierski 

Hostop Ochnikowski 

Franciszek Pocios 

Władysław Walter  

 

Przewodniczący Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa w Kaliszu Wincenty E. Pawlaczyk 
wręcza dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 21 w Kaliszu 
Grażynie Stępniewskiej akt nadania opieki nad grobem 
legionistów. 
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Historia pochówku legionistów Józefa Piłsudskiego w Kaliszu. 

W wyniku „kryzysu przysięgowego” w lipcu 1917 roku, w Szczypiornie zostali internowani legioniści 

Józefa Piłsudskiego. 

Nie wszystkim udało się przeżyć, ponieważ warunki obozowe były bardzo ciężkie. Siedmiu z nich 

zmarło w obozie. 

Byli to: Florian Adamczyk, Filip Bednarek, Karol Calka, Jan Jezierski, Hostop Ochnikowski,         

Franciszek Pocios i Władysław Walter. 

Pochowano ich w Szczypiornie, na cmentarzu założonym przez Niemców w 1914 roku. 

W 1933 roku, po wybudowaniu Mauzoleum Legionistów Polskich w Kaliszu (obecnie  ul. Mickiewi-

cza), dokonano ekshumacji szczątków siedmiu legionistów z cmentarza w Szczypiornie i złożono je         

w mauzoleum, umieszczając tam tablicę z napisem: „Tu spoczywają żołnierze legionów Józefa Piłsud-

skiego, zmarli na posterunku walk, w obozie jeńców w 1917 roku”. 

W 1940 roku Niemcy zniszczyli mauzoleum i zdewastowali istniejący cmentarz. Metalową trumnę       

z prochami legionistów udało się wykupić od Niemców i umieścić ją w grobowcu rodziny Żuczkow-

skich. 

Po wojnie zapomniano, gdzie trumna została ukryta. Odnaleziono ją i zidentyfikowano  w trakcie prac 

remontowych grobowca. Legioniści spoczywają w tym miejscu po dzień dzisiejszy. 

 

Kalisz, dnia 11  listopada  2014 roku 

Opiekun społeczny 

grobu Legionistów Polskich: 

Szkoła Podstawowa nr 21 

im. Legionów Józefa Piłsudskiego 

w Kaliszu 

 

06,08.2014r. Udział w obchodach 100 rocznicy wymarszu  

I Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego z krakowskich Ole-

andrów — złożenie kwiatów na grobie legionistów. 

31.10.2014r. Porządkowanie i zapalenie zniczy na grobie 

legionistów przez uczniów klasy VI  
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LAUREACI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„LEGIONY POLSKIE  W OCZACH UCZNIÓW” 

I MIEJSCE 
Dominika Kowalska SP 21 

kl. III 

II MIEJSCE 
Adam Płotka SP 21 

kl. VI 

III MIEJSCE 
Wiktoria Majchrowicz 

SP 21 

kl.III 



15 

NAGRODZONE PRACE  

W KONKURSIE LITERACKO– HISTORYCZNYM  

IM. LEGIONÓW JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

 „Wyobraź sobie, że żyjesz w pierwszej połowie XX wieku i jesteś świadkiem odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Napisz list skierowany do Piłsudskiego i Legionistów, 

w którym podziękujesz za odzyskaną  po 123 latach wolność.” 

Kalisz, dnia 10 sierpnia 1927 r. 

 

 

Szanowny Komendancie Józefie Piłsudski ! 

 

 W ostatnim czasie miały miejsce interesujące zdarzenia. Tydzień temu przyjechał do mojej rodziny w gościnę 

mój wujek Tadeusz. Na początku rozmawiał z moimi rodzicami  i w ogóle nie zwracałam  na ten dialog uwagi.            

Zaciekawiło mnie jednak często powtarzane imię Ziutek. Z zainteresowaniem  zaczęłam się przysłuchiwać temu         

dialogowi. Usłyszałam, że był Pan trzy dni temu  w Kaliszu, wraz z żoną Aleksandrą i córkami Wandą i Jadwigą na    

Zjeździe Legionistów. Tadek, który jak się okazało jest Pańskim legionistą , opowiadał o Panu z wielkim szacunkiem, 

uznaniem, a także ze wzruszeniem. Popłynęły ekscytujące wspomnienia o wielkich, wygranych przez Pańską,                  

I Brygadę bitwach, stoczonych pod Pana wybitnym dowództwem. Stryjek ciągle podkreślał Pana wielkie umiejętności 

przywódcze i organizacyjne, a przede wszystkim gorący patriotyzm. Twierdził, że wszyscy legioniści uwielbiają Pana 

Komendanta i traktują jak ojca lub dziadka. Poznałam także interesujące opowieści o obronie Warszawy w 1920 roku         

i o zmuszeniu bolszewików do odwrotu. Wujek nazwał to „Cudem nad Wisłą”. Opowiadania te trwały bardzo długo. 

 Tadeusz powiedział nam też, że miał Pan wziąć udział w odsłonięciu pomnika  Legionistów. Jednak kiedy      

zaczął o tym mówić, przerwał i stanęły mu w oczach łzy. Wkrótce dowiedziałem się, co było tego powodem. Otóż      

okazało  się, że  nie doszło do odsłonięcia przez Pana pomnika, ze względu na to, iż kaliscy komuniści planowali        

zakłócenie tej uroczystości. Wujek był bardzo zasmucony i wzburzony postawą tych ludzi. 

 Chciałam Pana Przeprosić, za zachowanie mieszkańców mojego miasta i powiedzieć, że nie wszyscy ludzie        

w Kaliszu są tacy zdradliwi i niekochający Ojczyzny. 

 Mam okazję złożyć ogromne podziękowania za to, że dzięki Panu odzyskaliśmy po 123 latach panowania           

w naszym kraju zaborców, tak długo oczekiwaną i upragnioną niepodległość. Wiem, że jest Pan człowiekiem, który 

kocha wolność i Ojczyznę. Dzięki Panu zrozumiałem, że dla tych wartości prawdziwy, wielki człowiek musi umieć     

zrezygnować z wygodnego, bezpiecznego życia, aby dać innym możliwość bycia wolnymi i szczęśliwymi. 

 

        

 Z poważaniem 

uczennica klasy 6b SP nr 10 

Julianna Przybył 

 

 

PS  Wspomnę też fakt, ze dzięki niezłożeniu przez Pana i Pańskich  legionistów  przysięgi wierności wobec                 

najeźdźców, Pańscy legioniści wraz z moim wujkiem trafili do Szczypiorna, gzie wymyślili zasady do gry  w piłkę 

ręczną, czyli  popularnego „szczypiorniaka”. 

 Okazuje się, że wierność Narodowi i Ojczyźnie przynosi owoce nawet w tak prozaicznych dziedzinach życia 

jak sport. 

 

 

I MIEJSCE  
Julianna Przybył 

 Szkoła Podstawowa nr 10 
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Kalisz, 11 listopada 1918 r. 

 

 

 

         Czuję dziś ogromną radość i entuzjazm. Całe miasto tonie w sztandarach, biją dzwony, ludzie są szczęśliwi i uśmiechnięci.          

Zewsząd słychać okrzyki: ”koniec wojny !”, „Zaborcy pokonani !”,„Zjednoczenie !”, „Własne państwo !”, „ Wolność, wolność !”,              

„ Polska jest naprawdę !”, „Niech żyje Niepodległa Polska !”.  Istny szał radości. Gdyby pora roku na to pozwalała nazrywałabym 

dla Was całe naręcza kwiatów z tej polskiej, naszej ziemi! Jak mam dziękować? Polacy zawdzięczają Wam tak wiele.  Odwrócili-

ście karty naszych dziejów. Jesteście dumą naszego narodu. Oto po latach niewoli odrodziła się Rzeczpospolita. Walczyły o nią  

kolejne  pokolenia przez prawie półtora wieku. Dopiero Wasza odwaga, męstwo i upór zaowocowały dotarciem do stacji            

Wolność. Niepodległość przyszła jak długo wyczekiwana wiosna. Przyszła i urzekła. Promienna i pełna nadziei. W imieniu całego 

narodu polskiego dziękuję za to, że udała się Wam rzecz niebywała - wywalczyliście nam wymarzoną niepodległość. Moja         

Ojczyzna po 123 latach niewoli wraca na mapy świata. 

 Dzisiejsze świętowanie nie byłoby możliwe bez pamięci. Panie Marszałku! Zapamiętamy Pana jako męża stanu, polityka                  

i dowódcę, który poprowadził legiony do walki o  Polskę. Śmiało można powiedzieć, że jest Pan Ojcem niepodległej Polski.  

Dziadku,  sprawę, że niewiele zdziałałbyś w pojedynkę  - musiałeś znaleźć wsparcie w ludziach  Tobie podobnych. Także dla Was, 

Kochani Legioniści, idea niepodległości była wielka i świętą sprawą. Służbę traktowaliście jako zaszczyt, oddział był Waszą        

rodziną. Mieliście odwagę pójść walczyć i pewność, że wszyscy razem dacie radę. I ci bardzo młodzi, którzy powinni jeszcze     

siedzieć w szkolnych  ławkach, i ci nieco starsi. Ojcowie i synowie. Żadna formacja I wojny światowej nie miała w swych szeregach 

tylu pisarzy, publicystów, artystów, lekarzy i prawników. Niesamowite, tym bardziej, że tworzyli ją wyłącznie ochotnicy.        

Wstąpienie do  Legionów było aktem szczególnej odwagi dla Polaków mających obywatelstwo rosyjskie — w razie wzięcia do 

niewoli groziło Wam uznanie za zdrajców, sąd polowy  i egzekucja. „Co jest w tych waszych legionach?” - pytali żołnierze zabor-

ców. Nie mogli pojąć  dlaczego legioniści uciekają ze szpitala na front, podczas gdy w armiach zaborców szerzyły się dezercje          

i kapitulowały całe oddziały. 30 tys. Żołnierzy — to tyle, co słaby korpus w armiach zaborczych. Nie wielkość tej formacji okazała 

się  więc decydująca. To co wyróżnia legionistów to waleczna postawa, wiara  i poświęcenie, wytrwałość i determinacja.              

Mówiliście: „My wcale ginąć nie chcemy, lecz zwyciężyć”. Dominowało w Was pragnienie zwycięstwa. Co z tego, że nie wszyscy 

mieli mundury, a broni ( i tak  przestarzałej) starczyło dla niewielkiej grupy. Legionista ma serce płonące patriotyzmem, zdobią 

go  męstwo i odwaga. W dodatku nigdy nie opuszczał Was humor i pogoda ducha. Ja i moi rodacy, mamy w pamięci sylwetkę 

legionisty w siwym mundurze, maszerującego po  uśmiechem i pieśnią na ustach. Takiego żołnierza może nam pozazdrościć  

każda armia świata! Dziękuję Drodzy Legioniści za to, że nigdy nie pogodziliście się z tyranią zaborców. Chociaż Polskę skreślono 

z mapy świta to pozostała ona  w Waszych myślach i sercach. Wierzyliście, że ojczyzna w sercu się zaczyna. Germanizacja        

stwarzały realne niebezpieczeństwo wynarodowienia. W naszych domach  dzieci wychowuje się w duchu polskości. Pielęgnuje się 

język polski, obrzędy oraz zwyczaje. Nasi rodzice i dziadkowie stale powtarzają, że tak jak drzewo bez korzeni, tak naród bez  

historii nie ma szans na przetrwanie. Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i  nie buduje przyszłości. Ciągle brzmią mi  

w uszach słowa Józefa Piłsudskiego: „Naród,    który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi,          

czasowo zajmujących dane terytorium”. Panie Komendancie! Będę pilnie uczyć się historii, pielęgnować kulturę polską i nasz 

język. Legioniści! Wdzięczna za zwycięstwo, zapewniam, że ofiara z blizn i krwi, przelana na drodze  do niepodległości, nigdy nie       

zostanie zapomniana. Nasi rodacy mieli  chwiejne nastroje, od przygnębienia,  oburzenia ( tak było po nieudanych powstaniach 

czy zbombardowaniu Kalisza) po żarliwe oczekiwania. Wy Kochani Żołnierze , nigdy nie zwątpiliście w słuszność obranej drogi. 

Mieliście niezachwianą wiarę w odrodzenie Ojczyzny. Krwi nikt nie żałował. I tak oto sen o wolnej Ojczyźnie ziścił się. W wielkim 

trudzie i poświęceniu wywalczyliście niepodległość naszej ziemi. Dzisiaj oddaję Wam za to należny hołd i szacunek. Egzamin        

z polskości i patriotyzmu zdaliście znakomicie! Jestem dumna, że należę do takiego narodu. Nauczyliście mnie, że być Polakiem 

to znaczy żyć szlachetnie. Proszę, byście nadal  służyli Polsce zapewniając w niej ład i porządek. Ja, ze swojej strony obiecuję       

dołożyć starań, by każdy kolejny dzień był  świadectwem mojej troski o Ojczyznę.  

 Dzisiaj  mamy święto narodu, święto  radości – mamy wolną Polskę. W dużej mierze to Wasza zasługa Kochani Legioniści. 

Jesteście bowiem ludźmi niezwykłymi, dzięki którym Polacy znaleźli się we własnym domu. Dedykuję Wam ten ułożony przeze 

mnie  wierszyk:  

Dziś, gdy Polska budzi się o nowa 

Wiem, że słowa: „Bóg, Honor, Ojczyzna” 

 To la leguna nie są puste słowa. 

  A to jest naszego bohatera podobizna:                                                                       

                                                                                                                                            Ze szczerymi wyrazami wdzięczności    

                                                                                                                                                                                Julia Nowak  

      

II MIEJSCE  
Julia Nowak 

     Szkoła Podstawowa nr 22 
Drogi  Marszałku ! 

 Kochani Leguni ! 
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 Kalisz, 6 grudnia  1918r. 

 

 

 

              Choć słowa właściwe trudno jest mi znaleźć, postanowiłem dać upust rozpierającemu mnie szczęściu oraz dumie               

i napisać. List podyktowany wdzięcznością, a także  wyrazem najwyższego szacunku i podziwu dla Waszych chwalebnych        

działań.  

 Nie mnie zapewne jako dwunastolatkowi, jest oceniać mężów tak zacnych jak Wy i nie śmiałbym tego  mój młody 

wiek nie stanowi przeszkody w potrzebie chłonięcia prawdy historycznej oraz czerpania prostej radości, że dane mi będzie 

dorastać w może nie do końca  idealnym, ale suwerennym kraju dzięki zasługom Pana, Panie Naczelniku , a także wiernemu 

Panu wojsku. Wyzwolenie naszego kraju to proces złożony, a mechanizmów w nim wiele trudnych do zrozumienia                

chłopakowi jak ja, ale  wychowany w duchu patriotyzmu, wiele na temat pełnej poświęcenia walki naszego wojska i kunsztu        

dowódców jego zasłyszałem. Zaangażowanie  Pana, Panie Naczelniku w działalność, która maiła doprowadzić do niepodle-

głych rządów w naszej  ojczyźnie było długie i burzliwe. Już otarcie się o pierwsze działania rewolucyjne zaowocowały  na 

Syberię. To jednak nie  zastopowało  Pana zaangażowania, a wprost przeciwnie,  stało się bodźcem do dalszych działań. Tuż 

po rozłamie w Polskiej Partii Socjalistycznej, utworzył Pan swoją Frakcję Rewolucyjną szczerze niepodległościową. Od 1895 

roku był Pan przywódcą Centralnego  Komitetu Robotniczego. Po wybuchu wojny  w 1904 roku, upatrywała Pan nowych 

możliwości antyrosyjskiego powstania narodowego, które  do oderwania ziem polskich od Rosji i utworzenia na tym           

obszarze suwerennego państwa  polskiego. I tu, co godne podziwu, zaczął Pan dostrzegać potrzebę wzmożonej działalności             

o charakterze wojskowym i zaczął  się w dowódcę. W 1910 roku, w zaborze austriackim udało się powołać się do życia dwie 

legalnie działające organizacje wojskowe -”Związek Strzelecki” we Lwowie oraz „Towarzystwo Strzeleckie” w Krakowie.       

Powstała podwalina późniejszej słynnej I Brygady. Dążył Pan  do stworzenia silnej  armii i unifikacji wojska, co miało sprzy-

jać  niepodległościowym . Wiedział Pan jednak, że sama walka  i poświęcenie w obronie honoru to za mało, że trzeba w tej 

walce serca i głowy, czyli świadomości ludzkiej skierowanej ku  niepodległości. I tę świadomość za wszelką cenę postarał  się 

Pan zaszczepić Legionistom. Poza wyszkoleniem bojowym, Drodzy Legioniści, cechowały Was patriotyzm, gotowość do    

poświęceń oraz więź ze społeczeństwem. Mieliście świadomość,  że w czasach walk, wojny muszą ginąć ludzie. Wiedzieliście, 

że dzieje się tak nie tylko w wielkich, szczytnych i pięknych  działaniach. Nie można zakwestionować Waszej woli walki           

i oddania. Tego, że rzuciliście - „Wasz los na stos, na stos…”.  W moich uszach nie przestaną dźwięczeć nuty tej pięknej      

pieśni patriotycznej, a  mym , mam nadzieję, na długie lata pozostanie przekonanie, że „chcieć to móc”. Wy, Drodzy Legioni-

ści, pomimo przelewu  krwi, męki, cierpienia  siłę do walki u boku swego wodza. Oddanie Wasze w walkach z Rosjanami, 

choć na terenie Galicji, pod Limanową czy Łowczówkiem, w walkach na Węgrzech i w Galicji Wschodniej, gdzie stoczyliście 

ciężką bitwę pod Kaniowem, a także na Lubelszczyźnie i Wołyniu, nie poszło na marne. Nie sposób zapomnieć o Waszym 

bohaterstwie w najtrudniejszym starciu pod Kostiuchnówką, gdzie poległo dwa tysiące dusz. Pisząc o Waszym oddaniu,  

muszę też wspomnieć o kryzysie przysięgowym z 1917 roku. Za serce chwyciła mnie  Wasza lojalność. Rozkaz nieskładania 

przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier, wykonała przecież większość żołnierzy I i III Brygady. Choć        

poskutkowało to rozbrojeniem i internowaniem Was Legionistów do obozu w Szczypiornie i Beniaminowie, a wobec Pana, 

Panie Naczelniku - osadzeniem  w twierdzy magdeburskiej, nie zawahaliście się! Wydarzenia te  w oczach mych, jak                  

i zapewne całego polskiego społeczeństwa, nadały Panu wizerunek bohatera narodowego i męczennika, a dzień Pana powro-

tu do Warszawy - 11 listopada, od tego roku obchodzony będzie jako święto Odzyskania Niepodległości. 

 Ufam, że kolejne młode pokolenia tak jak moje, będą tę tradycje pielęgnować. Docenią i uszanują Wasza ofiarę,  

która otwiera drzwi do życia w suwerennej ojczyźnie. Choć udział Polaków w I wojnie światowej oceniany jest jako            

symboliczny,  a formacje wojskowe nie stanowiły dużej siły militarnej, to zaangażowanie nawet na taką skalę nie okazało się 

niepotrzebne.   Polacy wcielani do armii zaborczych, ginęli w bratobójczych walkach. Jednak dziś, nie tylko ja to wiem,          

że nie była to krew  przelana na  próżno. Pan rzekł, Panie Naczelniku, że „Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest 

godzien szacunku   teraźniejszości ani prawa do przyszłości…”.  Ja będę całym swoim życiem dążył do okazania się godnym 

czasów,  w których mam szansę żyć! Będę dorastał w wolnej Polsce. Będę  mógł uczyć się w moim ojczystym języku. Będę 

mógł odmawiać „Ojcze nasz” bez lęku i żaden zaborca nie napluje mi za to w twarz! Właśnie za to wszystko, za wiarę              

w suwerenność mojej ojczyzny i dar tego, żeby Polska mogła być Polską - jeszcze raz Wam dziękuję.  

 

Z wyrazami najgłębszego szacunku, 

Gniewomir Woldański 

III MIEJSCE  
Gniewomir Woldański 

Szkoła Podstawowa nr 7 Szanowny Panie Naczelniku! 

                           Kochani Legioniści! 
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9 listopada 2008r. Uroczystość nadania i poświęcenie sztandaru  szkoły  

Szkoła Podstawowa nr 21 
w dniu jej otwarcia 09. 10.1968r. 

Szkoła Podstawowa nr 21 obecnie 

 

15  października 2014r. Legionowe pasowanie pierwszoklasistów. 

6 sierpnia 2014r. Udział w obchodach 100 rocznicy wymarszu  I Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego 

z krakowskich Oleandrów — złożenie kwiatów na grobie legionistów. 


