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 Alina Rodak przy współpracy Adriany Grochali-Kopeć 

11 listopada 

Dniem Niepodległości jest zwany 

I dlatego przez Polaków jest uwielbiany. 

Wtedy Polska odzyskała niepodległość, 

teraz tu jest mile widziany kaŜdy gość. 

Polska jest juŜ wolnym krajem 

i dlatego tu zostaję. 

                  Ola Hołda kl. 6b 

11 listopada 

Wtedy cała Polska gada: 

O, Dzień Niepodległości mamy 

I nikomu się nie damy. 

PowaŜna jest to sprawa 

Bo wtedy była wojna krwawa. 

Więc o tym pamiętajmy 

I historii wznieść się dajmy. 

                            Weronika Bihl kl. 6b 

   

 

 

 
W NUMERZE m.in.: 

 

Ojczyzna w poezji  
11 Listopada 
Nasza droga do wolności 
Tak teraz świętujemy 
A tak było w ubiegłym roku 
Jesteśmy waŜni w Europie 
Nasze próby poetyckie  
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Witajcie drodzy czytelnicy! 
     93 lata temu nasza Ojczyzna znów pojawiła się na mapie Europy jako wolny kraj. Dla 
uczczenia jednego z najwaŜniejszych wydarzeń w dziejach Polski, 11 listopada obcho-
dzimy  Narodowe Święto Niepodległości. Chcemy Wam przypomnieć kilka waŜnych fak-
tów z naszej rodzimej historii. RównieŜ  powiemy o Radosnej Paradzie Niepodległości 
we Wrocławiu, a takŜe przedstawimy próbki twórczości Waszych koleŜanek.                                                         
    Nawiązując do współczesności, przypominamy Wam o objęciu przez Polskę prezy-
dencji w Radzie Unii Europejskiej. To równieŜ wydarzenie, z którego nasz kraj moŜe 
być dumny.                                                                                                                        
                                                                                                                        Redakcja                                      

                                                         

           
           „Polska” 
 
I cóŜ powiedzą tomy słowników, 
Lekcje historii i geografii, 
Gdy tylko o niej mówić potrafi 
Krzak bzu kwitnący i śpiew słowików. 
 
Choć jej granice znajdziesz na mapach, 
Ale o treści, co je wypełnia, 
Powie ci tylko księŜyca pełnia 
I mgła nad łąką, i liści zapach. 
 
Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka? 
W niewymierzonej krainie leŜy. 
Jest w kaŜdym wiernym sercu Polaka, 
Co o nią walczył, cierpiał i wierzył. 
 
W szumie gołębi na starym rynku, 
W ksiąŜce poety i na budowie, 
W codziennej pracy, w Ŝyczliwym słowie, 
Znajdziesz ją w kaŜdym dobrym uczynku. 
                            
                            Autor: Antoni Słonimski 

      

    „ Ojczyzna wolna”   
 

Ojczyzna wolna, znowu wolna! 

Tak bije serce, huczą skronie! 

A Biały Orzeł w słońcu kwiatów 

przyleciał, by go ująć w dłonie. 

Zawsze był z nami – ptak wspaniały, 

choć czasem ktoś odszedł daleko... 

Bronił tej ziemi, bo ja kochał 

sercem pokoleń juŜ od wieków. 

Dziś w całej Polsce brzmi Mazurek... 

Dzisiaj radości kanonada! 

Witamy wszyscy Niepodległość 

I Jedenasty Listopada… 
                           Autor: Ryszard Przymus  
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     Od 1 lipca tego roku nasz kraj objął prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.  
Głównym zadaniem polskiej prezydencji jest wprowadzenie Unii Europejskiej na tory 
szybkiego wzrostu gospodarczego i wzmocnienie siły politycznej wspólnoty.   
     Nieodłącznym, wizualnym symbolem kaŜdej unijnej prezydencji jest logo. „To coś 
więcej niŜ tylko znak graficzny: to komunikat, który państwo przekazuje o sobie i o 
nastawieniu, jakie ma na czas sześciu miesięcy przewodzenia w Unii.”   
     „Polskie logo swoją formą wizualną kojarzy się z pozytywną energią, jest dyna-
miczne i zwrócone ku przyszłości. Ma symbolizować idee wspólnoty, integracji, spój-
ności działań i solidarności. Połączone strzałki są synonimem rozwoju i wzrostu, a za-
stosowane kolory pochodzą z flag państwa członkowskich UE.” - czytamy na oficjalnej 
stronie internetowej  www.pl2011.eu 
 
      
 
 
 
 
  
 
 
 
 Logo naszej prezydencji ma pokazać Polskę jako nowoczesne i młode duchem 
państwo, potrafiące inicjować pozytywne zmiany w całej Europie. 
     Autorem projektu jest Jerzy Janiszewski, ceniony na całym świecie scenograf       
i grafik. 

 

Autorka: Emilka Piotrowska kl. 3a 
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Radosna Parada Niepodległości 2010,  
Autor:  Gabriel Szuter. Adres strony : 
http://www.mmwroclaw.pl 

 

     Tysiące uczniów wrocławskich szkół paradowały 11 listopada 2010 roku w radosnym 
pochodzie z okazji Święta Niepodległości. Przeszli z pl. Nowy Targ na wrocławski Ry-
nek. Pochód otwierała bryczka w asyście miejskich straŜników na koniach. Jechał nią 
prezydent Rafał Dutkiewicz z marszałkiem Józefem Piłsudskim, w którego postać 
wcielił się aktor Stanisław Melski. 
     Za nimi szedł kolorowy pochód dzieci i młodzieŜy. Jego uczestnicy byli poprzebie-
rani za ułanów, powstańców warszawskich, rycerzy, a nawet za legendarną Pomarań-
czową Alternatywę.  
     MłodzieŜ z XIV liceum przerobiła małego fiata na czołg. Po bokach miał siatkę ma-
skującą, a na dachu wieŜyczkę z lufą. Z megafonów słychać było patriotyczne piosen-
ki.  
     Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 9 przygotowali „prezent dla Polski” - wielkie-
go białego orła z tektury, a wokół biało-czerwone kwiaty. 
     Na wrocławskim Rynku młodzieŜ uczestniczyła w uroczystej odprawie wart. Była 
wojskowa orkiestra, odziały wojska, policji i straŜy granicznej, oficjalni goście, prze-
mówienia i defilada. 
 
Źródło: http://www.miastowroclaw.pl i www.gazetawroclawska.pl 
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we Wrocławiu, a takŜe przedstawimy próbki twórczości Waszych koleŜanek.                                                                                                                                       
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   Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto państwowe, obchodzone 
co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez naród polski nie-
podległego bytu państwowego w 1918 roku, po 123 latach od rozbiorów, dokonanych 
przez Austrię, Prusy i Rosję. 
     Dzień ten ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero w 1937 roku, czyli prawie 
20 lat po odzyskaniu niepodległości.  
     Podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939–1944 oficjalne lub jawne świętowa-
nie, podobnie jak i kaŜde inne przejawy polskości, było niemoŜliwe. 
     W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca – 
datę podpisania Manifestu PKWN, jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski. Nato-
miast wielokrotnie organizowane przez opozycję w całym kraju manifestacje patrio-
tyczne 11 listopada  były w czasach PRL brutalnie tłumione, a ich uczestnicy areszto-
wani. 
     Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm w 1989 roku. 
     Dzień ten jest wolny od pracy. Główne obchody, z udziałem najwyŜszych władz pań-
stwowych, odbywają się w Warszawie, na placu Józefa Piłsudskiego, przed Grobem 
Nieznanego śołnierza. 
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     11 listopada 1918 roku odbyło się przekazanie przez Radę Regencyjną władzy woj-
skowej (będącej częścią zwierzchniej władzy państwowej) Józefowi Piłsudskiemu. 
Piłsudski został Naczelnym Dowódcą Wojsk 
Polskich. Jednocześnie przyjął propozycję 
Rady, by utworzyć rząd narodowy, skupia-
jąc w ten sposób całą władzę w swoich rę-
kach.  
     Jednocześnie data 11 listopada zbiegła 
się z zakończeniem I wojny światowej. 
Wojna ta, z udziałem mocarstw rozbioro-
wych, doprowadziła do rozbudzenia wśród 
Polaków poczucia toŜsamości narodowej,    
a jej przebieg i rezultaty (przede wszyst-
kim upadek wszystkich trzech mocarstw 
zaborczych) umoŜliwiły odtworzenie nie-
podległego państwa polskiego.  
     Polska powstała jako państwo uznane na 
arenie międzynarodowej, dysponujące 
przygotowaną kadrą polityczną i admini-
stracyjną oraz zawiązkami wojska, organów władzy wykonawczej i sądowniczej. 
     Granice niepodległej Polski w roku 1918 zaczynały się dopiero kształtować. Nie był 
jeszcze znany ich przebieg, ani zasięg. W chwili zakończenia I wojny światowej roz-
poczynał się dopiero proces scalania ziem mających (od roku 1921) tworzyć II 
Rzeczpospolitą.  
     Marzeniem większości Polaków był powrót do granic sprzed rozbiorów, ale tylko 
nieliczna mniejszość w to wierzyła. Zaczynały się dopiero walki o Wielkopolskę            
i Śląsk, 1 listopada wybuchły walki o Lwów, niejasna była kwestia odzyskania dostępu 
do morza i statusu Gdańska. 
     Ludność nowego państwa, podzielona przez zaborców przez 123 lata, była niejed-
nolita i podejrzliwie nastawiona do nowych sąsiadów. Obok podziałów rozbiorowych 
istniały teŜ powaŜne podziały etniczne. Co więcej, brakowało sposobów i środków dla 
rozwiązania najistotniejszych problemów. Kraj poniósł ogromne straty, a odbudowa 
zniszczeń miała potrwać jeszcze długo.  
     Tworzenie od podstaw państwa po długiej przerwie spowodowanej rozbiorami, było 
zadaniem bardzo trudnym. Mimo to, szybko wprowadzono bardzo postępowe ustawo-
dawstwo społeczne. Tworzono od podstaw konieczne władze i urzędy w terenie, orga-
nizowano szkolnictwo i wojsko. Rozpoczęła się Ŝmudna praca budowania polskiej pań-
stwowości.  
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nieliczna mniejszość w to wierzyła. Zaczynały się dopiero walki o Wielkopolskę            

     JuŜ po raz dziesiąty kolorowo poprzebierane i rozbawione dzieciaki ze swoimi na-
uczycielami i rodzicami, razem z marszałkiem Józefem Piłsudskim (tradycyjnie w tę 
rolę wciela się znany wrocławski aktor, Stanisław Melski),  wspólnie przejdą w Rado-
snej Paradzie Niepodległości przez centrum Wrocławia.  
     Uroczystość zacznie się 11 listopada o godz. 10.00 Mszą  Św. w bazylice św. ElŜ-
biety, po której uczestnicy Parady zbiorą się na Rynku. O godz. 11.30 zaplanowano 
krótki Apel Niepodległościowy. Punktualnie w południe X Radosna Parada Niepodległo-
ści wyruszy trasą: Rynek - Ruska - Kazimierza Wielkiego - Szewska - Kurzy Targ - 
Rynek. Udział w imprezie zapowiedział takŜe Wrocławski Klub VW Garbusa i Harley-
Davidson Club Wrocław. Dodatkową atrakcją będzie wystawa sprzętu ratowniczego 
WOPR oraz ciepły poczęstunek dla uczestników Parady. 
     O godz. 13.00 rozpocznie się koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądo-
wych, podczas którego wrocławianie wspólne odśpiewają najpopularniejsze pieśni pa-
triotyczne, jak: „Pierwsza Brygada”, „Ułani, ułani”, „Szara piechota”, „Przybyli ułani 
pod okienko”.  
     Wyniki okolicznościowych konkursów dla wrocławskich uczniów i przedszkolaków 
zostaną uroczyście ogłoszone o godz. 13.20. Dodatkowo w Bazylice Mniejszej pod we-
zwaniem św. ElŜbiety (kościół garnizonowy) będzie moŜna podziwiać wyróŜnione prace 
plastyczne. 
     Imprezę pod patronatem Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku organizuje 
Urząd Miasta Wrocławia wspólnie z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 


