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Honorowy obywatel Terespola  
 

 

   Mało kto wie, że Terespol ma 
swojego honorowego obywatela. 
Jako pierwszemu i ostatniemu 
nadano ten tytuł  - marszałkowi 
Józefowi Klemensowi Piłsudskiemu.  
   Wtedy w naszym mieście funkcję 
burmistrza pełnił Andrzej Baj. Jest 
zarazem pierwszym burmistrzem 
Terespola, który zostawił po sobie 
dokument przetrwały do dziś.                  
(Po pełniącym urząd przed nim 

Skolimowskim nie przetrwał żeden dokument.)  
   Andrzej Baj nie pochodził z naszych terenów. Za jego zasługi 
podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920r. Józef Piłsudski nadał 
mu ziemię w naszych okolicach.   



   11 listopada 1934 r. z okazji 16 rocznicy odzyskania 
niepodległości Rada Miasta Terespol pod przewodnictwem 
burmistrza Andrzeja Baja jednogłośnie przyznała tytuł 
honorowego obywatela Terespola "Wskrzesicielowi Polski, 
Budowniczemu Potęgi Państwa Polskiego, Pierwszemu 
Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, ukochanemu Wodzowi 
Narodu, jako wyraz wdzięczności i przywiązania."  
  Józef Piłsudski – studiował medycynę w Charkowie.                        
Za działanie w organizacji "Narodnaja Wola" został zesłany                  
na Syberię na pięć lat. Po powrocie zapisał się do Polskiej Partii 
Socjalistycznej i został jednym z jej przywódców. Działał na rzecz 
zniszczenia imperium rosyjskiego. Utworzył w Austrii 
paramilitarne drużyny strzeleckie -zalążek Legionów Polskich, 
które walczyły razem z państwami centralnymi przeciw Rosjii 
podczas I wojny światowej. W 1916 roku Piłsudski wyraził zgodę 
na służbę w Regencyjnym Królestwie Polskim i przyjął 
stanowisko ministra wojny w nowo powstałej Radzie 
Regencyjnej. Jednakże w 1917  roku wskutek zmiany swej 
polityki wobec państw centralnych został uwięziony przez 
Niemców. Po upadku Niemiec Piłsudski pozostawał głową 
państwa aż do 1922 roku. W latach 1919-1921 doprowadził siły 
polskie do zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej, lecz               
w roku 1923, gdy u władzy znajdowała się Narodowa 
Demokracja, wycofał się z czynnej polityki. W 1926 roku jednak 
dokonał przewrotu majowego i rozpoczął autorytarne rządy             
w Polsce.   
 

Marta Michalak  

 



Cytaty J. Piłsudskiego: 

 
 

 Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie 
jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do 
przyszłości. 

 Głową muru nie przebijesz, ale, jeśli zawiodły inne 
metody, należy spróbować i tej. 

 
 

Postanowienia noworoczne 
gimnazjalistów 

1.Od jutra będę się uczyć.  
2.W tym roku czerwony pasek będzie tylko na świadectwie. 
3. Zadbam o kulturę słowa (bynajmniej w szkole). 
4. Nie będę taranował dzieci na korytarzu. 
5. Zacznę się wysypiać. 
6. Chociaż zimą będę zmieniać buty. 
7. Postaram się na koniec o wzorowe zachowanie. 
8. Będę mniej narzekać. 
9. Przestanę ściągać. 
10. Nie będę przechodzić do sal 32-34 przez przedszkole. 
11. Przeczytam wszystkie lektury. 
12. Będę ćwiczyć na w-f-ie. 
13. Codziennie powiem 3 komplementy nauczycielom. 
14.  Będę oddawać pożyczone długopisy.  



 

http://www.pozytywniej.pl 

 

 Bezpieczne ferie 

NIEWAŻNE, GDZIE SPĘDZASZ FERIE, SĄ ZASADY, O KTÓRYCH ZAWSZE 

NALEŻY PAMIĘTAĆ: 

 Informuj opiekunów gdzie dokładnie idziesz i o której godzinie wrócisz 

 Nie noś kluczy, komórki, pieniędzy w widocznym miejscu – to może skusić 

potencjalnego złodzieja 

 Nie rozmawiaj z obcymi osobami i nie ufaj im 

 Przestrzegaj zasad poruszania się po drodze 

 Nikomu nie podawaj swojego adresu zamieszkania, nazwiska, nr telefonu 

 Jeśli ktoś próbuje Cię skrzywdzić, wołaj głośno o pomoc 

 Jeśli ktoś krzywdzi Twojego kolegę, reaguj natychmiast i zawołaj osobę 

dorosłą 

http://www.pozytywniej.pl/


BEZPIECZEŃSTWO NA ŚNIEGU I LODZIE 

 do zjeżdżania na sankach wybieraj miejsca oddalone od ruchu 
samochodowego 

 nigdy nie zjeżdżaj sankami leżąc na nich 
 nie stój blisko zjeżdżających saneczkarzy i nie zastawiaj ścieżki zjazdu 

 teren do zjazdu należy oczyścić z krzaków, kamieni i nierówności 
 upewnij się, że Twoje sanki nie mają połamanych szczebli bądź wystających 

śrub. Jeśli mają, koniecznie poproś opiekuna o naprawę 
 nie doczepiaj sanek do samochodu 
 ślizgaj się na placach przeznaczonych na ślizgawki i lodowiska, unikaj 

zamarzniętych stawów, jezior, gdyż lód może być niewystarczająco 
wytrzymały, co grozi bardzo poważnym wypadkiem 

 przebywając na lodowisku nie należy trzymać rąk w kieszeni 
 nie rzucaj śnieżkami w samochody i zwierzęta 

 nie rzucaj śnieżkami, gdy znajduje się w nich jakiś ciężki bądź niebezpieczny 
przedmiot (np. kamień) 

„Kevin sam w domu” 
Pamiętaj, że nie jesteś bohaterem Hollywoodzkiego filmu… nie poradzisz sobie sam 

ze złodziejami! Jeśli dorośli zostawiają Cię samego w domu, oznacza to, że Ci ufają. 
Nie zawiedź ich i pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: 

 nigdy nie wpuszczaj obcych osób do mieszkania, nawet jeśli mówią, że są 
przyjaciółmi Twoich rodziców. Gdy ktoś puka do drzwi, powiedz, że tata śpi i 
nie wolno go teraz budzić 

 jeśli ktoś obcy chce, byś wpuścił go do domu, bo Twoi rodzice kazali mu 

odebrać coś ważnego – nie wpuszczaj go. Gdyby to była prawda, rodzice 
uprzedziliby Cię 

 jeśli dzieje się coś niepokojącego (poczujesz swąd dymu, ktoś próbuje dostać 
się do mieszkania…) od razu dzwoń do rodziców, opiekunów, sąsiadów lub 

pod numer alarmowy. 

          NUMER ALARMOWY: 112 

 nie baw się kuchenką gazową i urządzeniami elektrycznymi 

  
BEZPIECZEŃSTWO NA ULICY I PODWÓRKU 

 kiedy spadnie śnieg - poruszaj się ostrożnie po chodnikach i drogach: nie 
ślizgaj się, nie popychaj kolegów 

 informuj rodziców lub opiekunów dokąd idziesz i o której wrócisz 
 idąc w pobliżu drogi zachowaj szczególną ostrożność – długość hamowania 

pojazdów zimą jest znacznie dłuższa wskutek ślizgiej nawierzchni 
 nie baw się w odosobnionych miejscach – jeśli będziesz potrzebował pomocy, 

nikt Cię nie usłyszy 



 nie wsiadaj do obcych samochodów, nie rozmawiaj z obcymi i nie ulegaj 

żadnym namowom obcych 
 nie przyjmuj od nieznajomych żadnych przedmiotów na przechowanie – mogą 

pochodzić z kradzieży 

 przed wyjściem ustal z rodzicami obszar, na jakim możesz się bawić 
 jeśli chcesz pójść do kolegi, zapytaj wcześniej o zgodę opiekuna 

  

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI 
w trakcie zimowego wypoczynku rodzice mogą pozwolić Ci na większą swobodę 
czasową w korzystaniu z Internetu. Surfowanie w sieci to świetna zabawa, pamiętaj 

jednak, że i tam może czekać na Ciebie niebezpieczeństwo: 

 zamieszczane w Internecie informacje są publiczne, każdy może je zobaczyć i 
wykorzystać, dlatego nie podawaj swoich danych, nie dziel się prywatnymi 

informacjami 
 nigdy nie zamieszczaj lub nie wysyłaj czegokolwiek, co może posłużyć do 

zlokalizowania Ciebie lub innej osoby (na przykład imienia i nazwiska, adresu 
e-mail, czy też adresu domowego lub numeru telefonu) 

 zachowaj dystans - nie organizuj spotkań z przypadkowymi osobami 

poznanymi w sieci 
 bądź szczery – nie podawaj się za kogoś, kim nie jesteś; bądź uprzejmy, ale 

nie wdawaj się w dyskusję z natrętnymi osobami 

  
BEZPIECZNE ZIMOWISKO 
Wyjazd z kolegami na obóz to doskonała okazja do nawiązania nowych znajomości i 

świetnej zabawy. By te wspomnienia miały swój urok zadbaj o to, by nic złego nie 
przydarzyło Ci się w trakcie zimowiska: 

 ustal z rodzicami godzinę, o której będą do Ciebie dzwonić każdego dnia bądź 
Ty do Nich 

 zawsze uważnie słuchaj poleceń opiekunów 

 nie oddalaj się od grupy podczas wycieczek 
 nie noś przy sobie wartościowych rzeczy  

RODZICU, jeśli wysyłasz swoje dziecko na zimowisko, pamiętaj, by: 

 nie dawać mu wartościowych przedmiotów 

 umówić się z dzieckiem, że będziesz telefonować o określonej porze do 
placówki wypoczynku 



 przygotować mu informacje z podstawowymi danymi, numerem telefonu do 

siebie i do placówki wypoczynku 
 jego ubranie wierzchnie miało elementy odblaskowe 
 sprawdzić, czy organizator jest zarejestrowany w Kuratorium Oświaty  

 potwierdzić, czy z dziećmi jedzie odpowiednia liczba opiekunów  
 sprawdzić sprawność autokaru przewożącego dzieci na wypoczynek: najlepiej 

z kilkudniowym wyprzedzeniem, osobiście lub telefonicznie skontaktuj się z 
dyżurnym najbliższej jednostki Policji. Policjanci sprawdzą stan techniczny 
autobusu, trzeźwość kierowcy oraz wymagane dokumenty. 

 

(http://www.bezpiecznadroga.com.pl/ferie/bezpieczne-ferie.html) 

Zapraszamy do skorzystania z oferty MOk-u w Terespolu. Informacje 

można znaleźć pod adresem  

http://www.mokterespol.com/index.php/1047-ferie-zimowe-z-mok-terespol-

29-01-11-02-2018 

 

 

 


