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Święto 

Niepodległości 
Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone 

corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez 

Polskę w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało 

ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady 

Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w okresie transformacji 

systemowej w 1989. Jest to dzień wolny od pracy. 

 

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było 

procesem stopniowym. Wybór 11 listopada 

uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce 

z zakończeniem I wojny światowej dzięki 

zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 

1918, pieczętującego ostateczną klęskę 

Niemiec. Dzień wcześniej przybył do 

Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród 

polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego 

wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj. 

 

 

 

 

 

 

Weronika Kutrzyk, kl. 6e 

 



O tych, co Polsce służyli… 

OJCOWIE POLSKIEJ NIEPODLGŁOŚCI  

  
    Polska niepodległość ma wielu ojców. Wśród tych, którzy walczyli o odzyskanie wolności 

naszych przodków, dokonania kilkorga postaci wyróżniają się w szczególny sposób.  

Dzień 11 listopada to doskonała okazja, aby przypomnieć ich zasługi.  

     Liderami procesu narodzenia II Rzeczypospolitej w 1918 roku byli:  Józef Piłsudski, 
Roman Dmowski, Ignacy Daszyński, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, 
Wojciech Korfanty, Józef Haller.    
Są wśród nich dyplomaci, żołnierze, politycy, działacze społeczni, jest też artysta. Reprezentowali 

różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi 

zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie 

oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni. Pozostali wierni swoim własnym poglądom, ale 

wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, wspólnie poprowadzili Polaków ku 

WOLNOŚCI.  

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) –Komendant, Marszałek, Dziadek, 
Ziuk…    

symbol odrodzenia Polski; wysokiej klasy polityk, dowódca wojskowy, 
legendarny komendant Legionów Polskich, główny architekt odbudowy 
Rzeczypospolitej; Naczelnik państwa polskiego (1918-1922), naczelny 
wódz Armii Polskiej od 11 listopada 1918r., pierwszy Marszałek Polski i 
dwukrotny Premier II Rzeczypospolitej. 

ROMAN DMOWSKI (1864-1939) – polityk, wybitny dyplomata; uczył   
rodaków, jak się nie dać zniszczyć zaborcom, bronić polskości i stworzyć  
silny, niepodległy naród; przekonywał wielu ważnych, światowych  
polityków, że Polska musi być wolna; utworzył w czasie I wojny światowej  
w Paryżu Komitet Narodowy Polski – pierwszy oficjalny, uznany przez  
państwa zwycięskie polski rząd.  

 

IGNACY DASZYŃSKI (1866-1936) – wybitny polityk,   
publicysta, działacz socjalistyczny, poseł na sejm (1919-1930).  

 

IGNACY JAN PADEREWSKI (1860-1941) –  
jeden z największych pianistów   i kompozytorów na  świecie,  
patriota, który po I wojnie światowej został premierem  
Rzeczpospolitej, czyli stanął na czele rządu.  



WINCENTY WITOS (1874-1945) – polityk chłopski, reprezentował 
ludzi   mieszkających i pracujących na wsi; przypominał, że chłopi mają 
wielki udział w odbudowie państwa, gdyż pod zaborami potrafili obronić 
swoją ziemię, wiarę w Boga i polskość; trzykrotny premier rządu polskiego.  

 

WOJCIECH KORFANTY (1873-1939) – polityk, publicysta, wicepremier  
Rządu II Rzeczypospolitej; patriota urodzony na Śląsku walczył            
o przyłączenie go do Polski, był obrońcą polskości Śląska.    

 

 

JÓZEF HALLER (1873-1960) – wybitny żołnierz, generał, który 
walczył zbrojnie o niepodległość ojczyzny na wielu frontach; dowódca 
jednej         
z brygad Legionów Polskich, twórca wyszkolonej i nowocześnie  
uzbrojonej Armii Polskiej we Francji tzw. Błękitnej Armii; dokonał    
symbolicznych zaślubin Rzeczpospolitej z morzem, na cześć powrotu    
ziem pomorskich do Polski po zakończeniu I wojny światowej.  

 

WARTO WIEDZIEĆ… największą sławę w czasie walk o wolną 

Polskę zdobyli najmłodsi obrońcy starego, polskiego miasta Lwowa. 

Byli to uczniowie szkół i harcerze. Nazwano ich LWOWSKIMI 
ORLĘTAMI. Ci, którzy polegli, spoczywają na lwowskim 

cmentarzu Łyczakowskim. Symbolem tych walk jest 14-letni Jurek 

Bitschan, harcerz: ,,Tatusiu! Idę dzisiaj zameldować się do wojska 

(…) bo brakuje ludzi do wyzwolenia Lwowa”- taki zostawił list. 

Poległ…  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Piotr Kowalski kl. 6e  



Poeci o ojczyźnie… 
                                                          

Ignacy Krasicki 

Hymn do miłości ojczyzny 

Święta miłości kochanej ojczyzny,  

Czują cię tylko umysły poczciwe!  

Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, 

Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. 

Kształcisz kalectwo przez chwalebne 
blizny,  

Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe,  

Byle cię można wspomóc, byle wspierać,  

Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. 

 

Tadeusz Różewicz  

Oblicze ojczyzny 

Ojczyzna to kraj dzieciństwa  
Miejsce urodzenia  
To jest ta mała najbliższa  
Ojczyzna  

Miasto miasteczko wieś  
Ulica dom podwórko  

Pierwsza miłość  
Las na horyzoncie  
Groby  

W dzieciństwie poznaje się  
Kwiaty zioła zboża  
Zwierzęta  
Pola łąki  
Słowa owoce  

Ojczyzna się śmieje  

Na początku ojczyzna  
Jest blisko  
Na wyciągnięcie ręki  

Dopiero później rośnie  
Krwawi  
Boli  

Antoni Słonimski 

Polska 

I cóż 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 księżyca pełnia 
I mgła nad łąką, i liści zapach. 

Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka? 
W niewymierzonej krainie leży. 
Jest w każdym wiernym sercu Polaka, 
Co o nią walczył, cierpiał i wierzył. 

W szumie gołębi na starym rynku, 
W książce poety i na budowie, 
W codziennej pracy, w życzliwym słowie, 
Znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku. 



 

„Miejcie 

nadzieję" 

Miejcie nadzieję!... Nie tę lichą, 
marną   
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat 
ubiera, 
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak 
ziarno 
Przyszłych poświęceń w duszy 
bohatera. 
 
Miejcie odwagę!... Nie tę 
jednodniową, 
Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu 
pryska, 
Lecz tę, co wiecznie z podniesioną 
głową 
Nie da się zepchnąć z swego 
stanowiska. 
 
Miejcie odwagę... Nie tę tchnącą 
szałem, 
Która na oślep leci bez oręża, 
Lecz tę, co sama niezdobytym 
wałem 
Przeciwne losy stałością zwycięża. x2 
 
Przestańmy własną pieścić się 
boleścią, 
Przestańmy ciągłym lamentem się 
poić! 
Kochać się w skargach jest rzeczą 
niewieścią, 
Mężom przystoi w milczeniu się 
zbroić. 
 
Lecz nie przestańmy czcić świętości 
swoje 

I przechowywać ideałów czystość; 
Do nas należy dać im moc i zbroję, 
By z kraju marzeń przeszły  
w rzeczywistość . 
 
Miejcie nadzieję!... Nie tę lichą, 
marną 
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat 
ubiera, 
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak 
ziarno 
Przyszłych poświęceń w duszy 
bohatera. 
   

„Rota” 
 

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!      

Nie damy pogrześć mowy. 

Polski my naród, polski lud, 

Królewski szczep Piastowy. 

Nie damy, by nas zgnębił wróg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

 

Do krwi ostatniej kropli z żył 

Bronić będziemy ducha, 

Aż się rozpadnie w proch i w pył 

Krzyżacka zawierucha. 

Twierdzą nam będzie każdy próg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

 

 



 

KOLOROWANKA 

 



HUMOR 

 

 

 

 

 

HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH 

- Człowiek pierwotny przed odkryciem ognia      

żył starożytnie. 

- Krzyżacy walczyli jak lwy, a padli jak muchy. 

- Bolesław Krzywousty dobrze mówił, ale źle 

usta składał. 

Opieka nad zespołem redakcyjnym,     
 wybór tekstów i korekta: 
Joanna Połaszewska-Kuźnik, 
Karolina Golanowska 
 
 
Skład zespołu redakcyjnego:  
Aleksandra Wójcik, Piotr Kowalski, Maja Lesisz, 

Weronika Kutrzyk, Oliwia Pińkowska, Emilia Kaliska, 

Weronika Cybulska 

Idzie Jasiu do wróżki i pyta, czy przepowie 
mu przyszłość? 
- Już mówię – odpowiada wróżka. 
- No to jaka jest moja przyszłość? 
- Hmm... za dwanaście miesięcy będziesz    
o rok starszy. 

- Ale nudny program leci dziś w TV – 

skarży się dziadek. 

- Dziadku, Ty znów źle postawiłeś fotel 

i oglądasz akwarium. 

Jasiu, gdzie leży Australia? - pyta 

nauczycielka.  

- Tam, gdzie zawsze, proszę pani, nic 

się nie zmieniło od ostatniej lekcji. 


