
W puste pola wstaw brakujące litery, kreskę łączącą elementy wyrazu pisanego łącznie  ,,/” 

lub  myślnik ,,-”. Jeżeli w danym przypadku obowiązuje pisownia rozłączna, pozostaw 

puste pole. 

ŻYCZYMY POWODZENIA! 

Rodzinne historie 

 Niedawno w mojej szkole odbył się konkurs na najatrakcyjniejsze drzewo 

genealogiczne pt. ,,Korzenie mojej rodziny”.  Aby  zająć miejsce na podium, trzeba 

było się wykazać wiedzą dotyczącą historii swojej rodziny, umiejętnościami z 

zakresu plastyki, techniki oraz umiejętnością zaprezentowania swoich przodków. 

 Podczas przygotowywania się do konkursu, w toku zdobywania informacji o 

żyjących i nieżyjących krewnych, zdobyłem mnóstwo wiadomości o swojej familii. 

Dowiedziałem się, że mój praprapradziadek brał udział w powstaniu styczniowym w 

1863 roku. Zaś jego przodkowie byli uczestnikami kampanii napoleońskiej. Pod 

biało-czerwoną flagą walczyli także dziadkowie moich rodziców – zmagali się z 

niemieckim okupantem w czasie  powstania warszawskiego w 1944 roku. 

Siostrzeniec mojego wujka zginął w obozie  koncentracyjnym w Oświęcimiu.  Po 

wojnie niektórym członkom mojej rodziny udało się wyfrunąć spod skrzydeł władzy 

komunistycznej. Wujek  Andrzej wyjechał do Anglii, a jego brat do Szwecji.  Zaś 

ciocia Helena do dzisiaj mieszka w Holandii.   
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ŻYCZYMY POWODZENIA! 

Rodzinne □istorie 

 Nie□dawno w mojej szkole odbył się konk□rs na naj□atrakcyjniejsze 

d□ewo genealogiczne pt. ,,Ko□enie mojej rodziny”.  Aby  zaj□ć miejsce na 

pod□□m, t□eba□było się wykazać wiedz□ dotycząc□ □istor□ swojej rodziny, 

umiej□tnościami z zakresu plastyk□, technik□ oraz umiejętności□ 

zaprez□towania swoich p□o□k□w. 

 Po□czas p□ygotowywania się do konk□rsu, w toku zdobywania 

informac□ o □yjących i nie□□yjących krewnych, zdobyłem mn□st□o 

wiadomości o swojej famil□. Dowiedziałem się, □e m□j pra□pra□pra□dziadek 

brał udział w □owstaniu □tyczniowym w 1863 roku. Zaś jego p□o□kowie byli 

uczestnikami kampan□ □apoleońskiej. Pod biało□czerwoną flagą walczyli 

ta□□e dzia□kowie mo□ch rodzic□w - zmagali się z □iemieckim ok□pantem  

w czasie  □owstania □arszawskiego w 1944 roku. Siost□eniec mojego w□jka 



zgin□ł w obozie  k□centracyjnym w □święcimiu.  Po wojnie nie□kt□rym 

członk□ mojej rodziny udało się wyfr□n□ć □□pod sk□ydeł władzy 

kom□nistycznej. W□jek  □nd□ej wyje□ał do □ngl□, a jego brat do □wec□.  

Zaś ciocia □elena do dzisiaj mieszka w □oland□.   

 


