
 

Wydanie specjalne                          11 listopada 2018r. 
 
 
 

 
Świętuj razem z nami 100-lecie Odzyskania Niepodległości! 
START: 9 XI godz. 11:11 – ogólnoszkolne odśpiewanie hymnu narodowego 

 

 
DROGA DO WOLNOŚCI 
 
Zbliża się 11 listopada, 
historię Polski przypomnieć wypada. 
Do czasów zaborów powrócić pamięcią, 
gdzie za wolny kraj płacono śmiercią. 
 
Losy Polski tragicznie się toczyły, 
trzy rozbiory po sobie nastąpiły. 
Na nic się zdały walki i obrona, 
w 1795 roku Polska została rozgrabiona. 
 
Prusacy zagarnęli ziemię z zachodu, 
Rosja połasiła się na Polskę od wschodu, 
Austria zajęła całą Lubelszczyznę, 
bardzo skrzywdzili naszą Ojczyznę! 
 
1918 to rok wyjątkowy, 
czas narodu polskiego odnowy.  
Czas wielkiej ulgi i radości 
po 123 latach odzyskania wolności! 
 
Co roku Święto Niepodległości obchodzimy, 
Z czego niezmiernie się cieszymy. 
Hołd składamy każdemu walczącemu 
i bohaterowi marszałkowi Piłsudskiemu. 
 

                                        Dawid Jaworski 4h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOLNOŚĆ  
 

Co to jest wolność? Ile ma lat? 
Czy jest dorosła, czy mała jak kwiat? 

Czy wolnością nazwać mogę 

Czas na zabawę i granie w nogę? 

Czy jest szczęśliwa, czy smutna? 
Czy jest cicha, czy butna? 

Czy nosi sukienkę, czy płaszcz wojskowy? 
Czy wita chętnie smutne wdowy? 

Czy pieśni będą śpiewać na jej czas? 

Czy ona będzie pokój nieść? 
Czy może ona ma w głowie pstro? 

Tato, czy kiedyś poznam odpowiedź na pytań tych sto? 
 

Hanna Rzeźniczak kl. 4b 

CHCIAŁBYŚ? 
 

Czy chciałbyś, by Ci kazali zapomnieć kim jesteś? 
Że jesteś Polakiem i żyjesz w swym kraju? 
Czy chciałbyś, by Ci wmawiali, że jest inaczej? 
By Ci kazali mówić jak nie masz w zwyczaju? 
I czuć się obco w swym własnym domu? 
I nie mieć wolności, nie ufać nikomu? 
 

A ONI nie chcieli… 
I za to ginęli… 
 

Czy było warto? 
Dziś aż 100 lat minęło! 
Odkąd to wszystko się stało. 
Żyjesz w dostatku i o Polsce mówisz śmiało. 
I jesteś wolny w każdej życia chwili! 
 

Bo ONI niepodległość Ci wywalczyli! 
 

    Paweł Winiarski kl. 6b 

Stulecie odzyskania niepodległości 

 
Narodowe Święto Niepodległości, to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. 

Podczas Narodowego Święta Niepodległości, które odbywa się 11 XI oddajemy hołd Polakom, którzy 

oddali życie za naszą ojczyznę. Święto Niepodległości zostało ustanowione 23 IV 1937 r., a zniesione po II 

wojnie światowej – w 1945 r. Dnia 15 II 1989 r. zostało przywrócone.  

W wyniku zaborów państwo polskie zostało wymazane z mapy Europy. Pomimo licznych powstań, 

nie udało się doprowadzić do odzyskania niepodległości. Dopiero światowy konflikt,  

w którym wzięły udział wszystkie mocarstwa zaborcze, stał się szansą na niepodległość. Józef Piłsudski 

utworzył Legiony Polskie, które brały czynny udział w walce na frontach I wojny światowej. Powstały 

nowe polskie jednostki: Dywizja Strzelców Polskich, I Korpus Polski oraz armia polska we Francji. 

Powstawały liczne ośrodki polskie w miastach. Powołanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki 

Polskiej w nocy 6-7 listopada 1918 r. spowodowało ustabilizowanie się sytuacji. Przełomowym momentem 

było przybycie do Warszawy Józefa Piłsudskiego 10 listopada 1918r. Został on mianowany naczelnym 

dowódcą wojska polskiego.   

Utworzono rząd z Jędrzejem Moraczewskim na czele. Wydał on dekret 22 listopada mianujący 

Piłsudskiego Tymczasowym Naczelnikiem Państwa. Skupiając pełnię władzy w jednym ręku, udało się 
ustabilizować sytuację w kraju. Było to praktyczne uzyskanie niepodległości, potwierdzone następnie  

w licznych walkach zarówno na Ukrainie, jak i w wojnie z bolszewikami. 

Iga Benda i Mateusz Treliński kl. 4f 

 

Niepodległa Polska 
Data 11 listopada 1918 r. jest dla Polaków bardzo 
ważna. Odzyskaliśmy wtedy naszą Ojczyznę  
i staliśmy się znów niepodległym państwem.  
W tym roku obchodzimy dokładnie setną rocznicę 
tego wydarzenia. Świętujemy ten dzień 
przypominając sobie żołnierzy, którzy wtedy 
walczyli, żebyśmy teraz mogli cieszyć się 
wolnością.  
Data odzyskania niepodległości  jest symboliczna, 
ponieważ Polska nie powstała z dnia na dzień. 
Jednak została uznana przez sejm jako dzień 
powstania II Rzeczypospolitej.  

Michał Giza kl. 6d 

22 LIPCA, co to za data? 

W roku 1945 władze komunistyczne świętem 
państwowym uczyniły dzień 22 lipca – datę 
podpisania Manifestu PKWN, jako Narodowe 
Święto Odrodzenia Polski.  Był to dzień wolny od 
pracy, wielkie święto z licznymi propagandowymi 
akademiami i wielkimi imprezami sławiącymi 
ustrój socjalistyczny i jego wielkie osiągnięcia. 



KRZYŻÓWKA O POLSCE 
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1. Jest nim „Mazurek Dąbrowskiego” 
2. Miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Niepodległości 
3. Pasmo górskie na południowym zachodzie Polski. 
4. Kraj, w którym mieszkamy. 
5.  Przedstawiciel władzy w państwie, wybierany w wyborach 
6.  Symbol narodowy, biały orzeł na czerwonym tle 
7.  Jeden z dwóch kolorów naszej flagi 
8.  Imię Wybickiego, autora tekstu naszego hymnu 
9.  Pierwsza stolica Polski         
10. Polskie morze         W Polsce mieszka ponad 38 milionów ludzi.  
11. Symbol godności marszałkowskiej oraz broń.          
           Polska jest dziewiątym krajem pod względem wielkości w Europie. 
 

           Pustynia Błędowska jest jedyną naturalną pustynią w Europie. 
 

        Puszcza Białowieska jest najstarszym lasem w Europie. 
 

Polska jest największym producentem jabłek w Europie. A trzecim na świecie.                
 

Zamek w Malborku jest największym zachowanym zamkiem gotyckim na świecie. 
 

                           Świnoujście to jedyne polskie miasto położone na 44 wyspach.  
 
                  Dokładny środek Polski znajduje się we wsi Nowa Wieś w gminie Kutno 
Wcześniej za geometryczny środek Polski uważano wieś Piatek położoną 33 km od Łodzi. 
 
                                              6 Polaków zostało laureatami Nagrody Nobla. 
 
                                                 Blisko 35% Polaków mieszka poza granicami Ojczyzny. 
 
    Polski alfabet składa się z 32 liter, dla porównania angielski ma ich tylko 26. 
 
                                                                        Średnio Polak zużywa dziennie 250 litrów wody. 
 

       W Polsce znajduje się 908 miast. 
               
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CIEKAWOSTKI O POLSCE 

Tego nie wiecie o Marszałku Piłsudskim… 
 
Józef Piłsudski swobodnie posługiwał się językami:  
polskim, rosyjskim, francuskim i niemieckim. 
 
Marszałek bardzo lubił pracować w nocy - często 
dyktował wtedy swojej żonie, krążąc po pokoju. 
Przyjmował interesantów o bardzo dziwnych 
porach, często w nocy. 
 
Jego ulubionym psem był owczarek niemiecki,  
który wabił się… Pies. 
 
Ojcem został jako pięćdziesięciolatek! Miał dwie 
córki: Wandę i Jagodę. 
 
Mimo że Piłsudski nie ukończył żadnej szkoły 
wojskowej czuł się żołnierzem, co przejawiało  
także w stroju. Począwszy od czasów Legionów  
na wszystkich fotografiach, także prywatnych 
występuje w mundurze. Na co dzień w Sulejówku 
chodził w kurtce wojskowej bez dystynkcji 
 i nieodmiennie, w przydługich spodniach. 

 

Lotnictwo polskie po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.   
Historia polskiego lotnictwa sięga roku 1918, czasu I wojny światowej. Właściwie proces powstawania lotnictwa rozpoczął się jeszcze przed 

odzyskaniem niepodległości. Trzeba tu zaznaczyć, że polskie formacje powstawały na terenach zagranicznych, jednak Polacy, którzy tam służyli, 

stanowili trzon powstałego później lotnictwa polskiego. Polski, wyniszczonej wojną, nie było stać wtedy na jakąkolwiek produkcję na szerszą skalę. 
Sprzęt, który używano w budujących się dopiero polskich formacjach, pochodził z arsenału państw, w których formacja powstawała. Były to także 

zdobycze z terenów wyzwolonych i zakupów realizowanych poza granicami. 

Warto podkreślić, że wiele z nich zdobyto właśnie w Polsce, m.in. na lotniskach w Warszawie i Poznaniu-Ławicy, Krakowie i Lwowie. Były to 

głównie samoloty wycofane z jednostek bojowych, mocno wysłużone, wymagające remontów. Tak więc lotnictwo polskie używało sprzętu produkcji 

niemieckiej, austriackiej, francuskiej, rosyjskiej i angielskiej. Ale ponieważ Polacy, jak wiadomo, są pomysłowi w lotnictwie używali też „składaków” 

montowanych z podzespołów pochodzących z różnych typów samolotów lub z dostarczonych wraków. 

Jak daje się zauważyć, początki lotnictwa polskiego nieodłącznie wiążą się z lotnictwem wojskowym. Pierwszy lot bojowy polskiego samolotu 

odbył się 5 listopada 1918 roku. Równocześnie utworzono wtedy Dowództwo Wojsk Lotniczych - pierwszą organizację lotnictwa wojskowego. 

Rozpoczęto formowanie 5 eskadr lotniczych: 1. w Warszawie, 2. w Lublinie, 5. w Krakowie, 6. w Przemyślu i 7. we Lwowie. 

Lotnictwo polskie, które rozpoczynało swój rozwój, wymusiło powstanie bazy szkoleniowej. Pierwszy taki ośrodek powstał w Ławicy koło 

Poznania, gdzie zorganizowano Wyższą Szkołę Lotniczą, szkolącą pilotów wojskowych.  
Krzysztof Zarówny kl. 6d  

 
TWARZE OJCÓW NIEPODLEGŁOŚCI 

     Józef Piłsudski      Roman Dmowski             Ignacy Paderewski            Wincenty Witos                    Wojciech Korfanty                Ignacy Daszyński 

Cz wiesz, że….? 
 

Znak orła stał się herbem zjednoczonego Królestwa Polskiego po koronacji Przemysława II,  

która odbyła się 26 czerwca 1295 r. w Gnieźnie. 

 

Biel  i czerwień są barwami RP od  7 lutego 1831  (Uchwała Sejmu Królestwa Polskiego) 

Biel symbolizuje dobro i czystość narodu polskiego. Kolor czerwony jest symbolem ognia i krwi,  

a z cnót oznacza odwagę i waleczność. 

 

„Mazurek Dąbrowskiego” jest  hymnem Polski od 26 lutego 1927 r. Słowa hymnu pierwotnie „Pieśni 

Legionów Polskich” napisał Józef Wybicki w lipcu 1797 r. we włoskiem  mieście Reggio nell’Emilia  

k. Bolonii.  Nie wiadomo skąd pochodzi melodia hymnu, dlatego często określa się ją jako „melodię 

ludową”. Wiele osób przeinacza drugi wers hymnu i zamiast „kiedy my żyjemy” śpiewa „póki my żyjemy”. 

 

Pierwszą stolicą Polski było Gniezno. Następnie w 1038 roku stolicę przeniesiono do Krakowa. Dokładnie 

24 maja 1609 roku król Zygmunt III Waza porzucił Wawel i Kraków i przeniósł stolicę Polski do Warszawy. 

 


