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DZIEJE POLSKI W LATACH 1914-1918 

POCZĄTKI WOJNY 

 
28 czerwca Gawriło Princip z organizacji 
"Czarna Ręka" zastrzelił w Sarajewie 
austriackiego następcę tronu, Franciszka 
Ferdynanda i jego żonę. 
Władze Austro-Węgier podejrzewały, że za 
zamachem stał wywiad serbski, ale dowodów 
nie miały. Postanowiły jednak wykorzystać 
zabójstwo, jako pretekst do upokorzenia Serbii 
i zmuszenia jej do pewnych ustępstw, głównie 
w sferze propagandowej. 

Dlatego też wystosowały do rządu  
w Belgradzie – po porozumieniu się z 
Niemcami - ultimatum domagające się 

zaprzestania szerzenia nienawiści do Austro-
Węgier zgodziła się na wszystkie punkty, (ale 
"zgodnie z wymogami prawa 
międzynarodowego") poza żądaniem udziału 
przedstawicieli władz austriackich  
w śledztwie przeciwko współwinnym 
zamachu, znajdującym się na terytorium 
serbskim. Poseł austriacki uznał odpowiedź za 
niewystarczającą i natychmiast opuścił 
Belgrad. Stosunki dyplomatyczne zostały 
zerwane, a 28 lipca Austro-Węgry 
wypowiedziały Serbii wojnę. 
 
 

 
 
 
OKUPACJA 

 
Do wybuchu wojny państwa zaborcze nie 
miały konkretnie sprecyzowanych planów w 
stosunku do Polski i Polaków. W Austrii 
pojawiła się koncepcja uczynienie z Galicji 
trzeciego "królestwa", monarchii, a tym 
samym pogłębienia autonomii. Teraz, wraz z jej 
wybuchem, ten problem pojawił się i to od 
razu bardzo wyraziście. Niemcy planowali 
wypędzić Polaków i Żydów, a na ich miejsce 
osiedlić kolonistów Niemiec- kich. 
Marionetkowe państwo Polskie miało być 
monarchią na tronie, której osadzony 
zostałby arystokrata z Niemiec lub Austrii. 

Początkowo miał być to książę austriacki, ale 
wraz z osłabieniem się pozycji Austro-Węgier 
w obozie Państw Centralnych, pomysł ten 
został zarzucony, a swoje pretensje do tronu 
polskiego wysunęło szereg książąt 
niemieckich, między innymi z Saksonii. Nawet 
po ewentualnym powstaniu owego 
satelickiego państewka, Cesarstwo Niemieckie 
zamierzało pozostawić kontrolę nad 
ekonomią, kolejami oraz wojskiem, w rękach 
niemieckiej armii. 

Rosja nie pozostała w tyle. 14 
sierpnia 1914 ukazała się odezwa, podpisana 
przez naczelnego wodza wojsk rosyjskich, 
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Wielkiego Księcia Mikołaja Mikołajewicza, 
równie ogólnikowa jak te z drugiej strony 
frontu: "...Niechaj Naród Polski połączy się w 
jedno ciało pod berłem Cesarza Rosji. Pod 
berłem tym odrodzi się Polska swobodna w 
swej wierze, języku i samorządzie.” 

 
UMIĘDZYNARODOWIENIE SPRAWY 
POLSKIEJ 

 
Rok 1916 przyniósł, obok zmian na 

frontach i w sytuacji międzynarodowej, także 
poważne zmiany w sytuacji narodu 
polskiego. Sytuacja na frontach ostatecznie 
przekreśliła nadzieje Niemiec na szybkie 
zwycięstwo. Wielka bitwa pod Verdun (luty-
czerwiec 1916) zakończyła się 
niepowodzeniem wojsk niemieckich, chociaż 
stosunek strat przemawiał na ich korzyść. 
Przeprowadzona bezpośrednio po niej 
ofensywa sprzymierzonych nad Sommą, 
(czerwiec-październik 1916) wprawdzie 
również nie przyniosła rozstrzygnięcia, ale 
zarysowała się wyraźna przewaga 
technologiczna Ententy. 

Latem tego roku zarysowała się też 
wyraźna przewaga sprzymierzonych  
w stanach osobowych armii. Nie udało się 
również Niemcom wygrać w wielkiej bitwie 

morskiej u brzegów Jutlandii i przełamać 
przewagi brytyjskiej na morzu. Na południu 
Europy do wojny po stronie Ententy 
przystąpiła Rumunia, co również zmniejszyło 
szansę państw centralnych na końcowe 
zwycięstwo. 

W zaistniałej sytuacji prędzej czy 
później musiało dojść do 
umiędzynarodowienia sprawy polskiej. 

Przekonywani przez niektórych polskich 
polityków przedstawi- ciele władz 
okupacyjnych uwierzyli, że z ziem polskich 
można wybrać jeszcze, co najmniej milion 
żołnierzy. Główny kwatermistrz armii 
niemieckiej gen. Ludendorff pisał wprost: 
"Stwórzmy Wielkie Księstwo Polskie  
z Warszawy i Lubelskiego, a zaraz potem 
polską armię pod dowództwem niemieckim". 

W tej sytuacji doszło do ogłoszenia (po 
konferencji w Pszczynie) tzw. aktu  
5 listopada – proklamacji dwóch cesarzy, 
mówiącej o powstaniu "samodzielnego 
państwa" z ziem "panowaniu rosyjskiemu 
wydartych" z dziedziczną monarchią  
i ustrojem konstytucyjnym. O granicach, 
własnej armii, polityce zagranicznej mowy  
w dokumencie nie było. Polacy w większości 
akt cesarzy zignorowali: społeczeństwo nie 
miało zaufania do niemieckich deklaracji. 
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Umiędzynarodowienie sprawy polskiej stało 
się faktem. Akt 5 listopada był jak "piorun  
z jasnego nieba" dla zupełnie 
nieprzygotowanych państw Ententy. W pod- 
jęciu decyzji pomocni byli przebywający na 
Zachodzie Polacy z Dmowskim na czele. 
Nie obyło się także bez emigracji i Polonii tak w 
Europie, jak i w Ameryce. Działacze tej miary, 
co Henryk Sienkiewicz czy Ignacy Paderewski, 
posiadali odpowiednie wpływy i umieli 
oddziaływać na opinię publiczną Zachodu. 

 
WOJSKO POLSKIE NA ZACHODZIE 
 

Józef Haller po klęsce kaniowskiej 
przedostał się przez całą Rosję do 
Murmańska, skąd odpłynął do Francji. Dotarł 
tam w początkach lipca 1918. Rok wcześniej, 
na skutek nasilonej akcji działaczy polskich tej 
miary, co Ignacy Paderewski czy Wacław 
Gąsiorowski, prezydent Francji Raymond 
Poincaré wydał dekret powołujący 
"autonomiczną armię polską" pod komendą 
francuską. 

Zebrani w Lozannie działacze  
z Dmowskim na czele zawiązali Komitet 
Narodowy Polski, który przeniósł się wkrótce 

do Paryża. Tam Dmowski powiadomił władze 
Entanty, że KNP reprezentuje interes Polski 
na Zachodzie i jest władny podejmować 
decyzje polityczne i wojskowe. We wrześniu 
Komitet został oficjalnie uznany przez 
Francję, Anglię, Włochy i Stany Zjednoczone, 
cieszył się nadto poparciem Związku 
Narodowego Polskiego w USA, Rady 
Zjednoczenia Międzypartyjnego  
w Piotrogrodzie i krajowych pasywistów. 
Werbunek do armii polskiej we Francji 

prowadzony był ze szczególnym 
zaangażowaniem w Ameryce, skąd przybyło 
(głównie z USA i Brazylii) ponad 25 tysięcy 
ochotników. 

Haller natychmiast po przybyciu do 
Francji objął dowodzenie nad Armią dla 
koloru mundurów nazywaną Błękitną, z którą 
ruszył na front w Szampanii. 15 lipca 1. Pułk 
stoczył zwycięską bitwę pod Esperance,  
a w dniach 23-25 lipca wiódł ciężkie boje o las 
Bois de la Raquette. 

 
ORĘDZIE PREZYDENTA WILSONA 
 

8 stycznia 1918 prezydent Stanów 
Zjednoczonych, Wilson, wygłosił swe słynne 
prze- mówienie w Kongresie, zawierając  
w czternastu punktach warunki zakończenia 
wojny. W punkcie trzynastym znalazło się 
ważne dla sprawy polskiej stwierdzenie: 
"Należy utworzyć niezależne państwo 
polskie, które będzie zajmować terytoria 
zamieszkane przez niezaprzeczalnie polską 
ludność i któremu należy zapewnić 
bezpieczny i swobodny dostęp do morza...", 
co w Polsce przyjęte zostało z entuzjazmem. 

Amerykański korpus ekspedycyjny w Europie 

nie był zbyt liczny, ale zdanie Stanów 
Zjednoczonych liczyło się w świecie, skąd 
przekonanie Polaków, że odzyskanie 
niepodległości jest tylko kwestią czasu. 

 
ZAKOŃCZENIE WOJNY 
 
W roku 1918 sytuacja na frontach wojny 
światowej zmieniła się radykalnie na 
niekorzyść państw centralnych. Wprawdzie na 
wschodzie, po jednostronnym wycofaniu się  
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z wojny bolszewików, armie niemiecka  
i austriacka zajęły ogromne obszary sięgając 
po Psków i Odessę, to na zachodzie i południu 
ponosiły klęskę za klęską. 9 sierpnia nastąpiło 
przełamujące uderzenie sprzymierzonych na 
linii Sommy, a jednocześnie, w Niemczech 
rozpoczęła się fala strajków, które były 
zapowiedzią rewolucji przygotowywanej przez 
Różę Luksemburg i Karola Liebknechta.  
3 listopada wybuchło powstanie marynarzy w 
Kilonii, a w kilka dni później rozpoczęły się 
komunistyczne zamieszki w Hamburgu, 
Rostocku, Bremie i Berlinie. 

W tym samym czasie zaczął się 
rozpad monarchii habsburskiej – w ciągu 
kilku dni niepodległość ogłosiły Czechy, 
Węgry i Jugosławia, w Wiedniu – obalając 
monarchię – objął władzę republikański rząd 
Karla Rennera, zaś w Niemczech abdykował 
cesarz Wilhelm II. 11 listopada 1918 roku w 
wagonie kolejowym w lasku w Compiègne 
podpisany został akt kapitulacji Niemiec  
i tym samym I wojna światowa została 
zakończona. 

Sabrina    Sikorska 
 

TERAZ A KIEDYŚ? 
Polacy zdawali sobie sprawę, że mamy szansę 
na odzyskanie niepodległości już 28 lipca 
1914, czyli w dniu, kiedy wybuchła I wojna 
światowa, ponieważ pierwszy raz, od 100 lat, 
nasi wszyscy zaborcy byli ze sobą skłóceni.  
Dlaczego akurat 11 listopada? 
Dzień Odzyskania Niepodległości obchodzimy 
11 listopada z dwóch powodów.  
Po pierwsze - 11 listopada 1918r. Cesarstwo 
Niemieckie podpisało rozejm z Ententą. To 
wydarzenie obejmuje skalę międzynarodową  
i zostało przyjęte, jako dzień kończący I wojnę 
światową.  
Po drugie w tym dniu Rada Regencyjna oddała 
władzę Józefowi Piłsudskiemu. 
 
JAK WSPÓŁCZEŚNIE OBCHODZIMY ŚWIĘTO 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
Dzień niepodległości jest dniem wolnym od 
szkoły i pracy. Organizowane są wtedy różne 
parady, marsze oraz koncerty patriotyczne. 
Ludzie wychodzą na ulicę, żeby obejrzeć różne 
rekonstrukcje historyczne. W marszach biorą 
udział rekonstruktorzy w mundurach z czasów 

różnych powstań i wojen. Dodatkowo 
warszawiacy zbierają się przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza, gdzie, co roku 
organizowane są oficjalne uroczystości  
z udziałem najważniejszych osób w naszym 
państwie. Dzień Niepodległości świętujemy w 
sposób aktywny. To znaczy, że 11 listopada 
odbywają się różne imprezy sportowe, m.in. 
Bieg Niepodległości. Uczestnicy tego 
wydarzenia mają do pokonania 10 km, a bieg 
rusza punktualnie o godzinie 11:11, na 
pamiątkę dnia, którym nasz kraj odzyskał 
niepodległość. 
 
11 LISTOPADA W ÓWCZESNYCH GAZETACH 

Gazety takie jak "Kurier Warszawski", "Kurier 
Poranny", "Czas" czy "Dziennik Wileński", 
które był wydawane w tamtym okresie, 
prawie w dużej części są poświęcone 
wydarzeniom związanym z odzyskaniem 
niepodległości.  
W "Kurierze Warszawskim" pisano  
o wydarzeniach z 11 listopada: "Nareszcie 
jesteśmy gospodarzami w znacznej części 
własnego kraju. Nareszcie po stu dwudziestu 
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kilku latach przyszła godzina, że nie ma tu już 
obcego najazdu".  
W czasopiśmie „Czas" można przeczytać, że  
w Piłsudskim widziano osobę, która może 
zjednoczyć wszystkie frakcje polityczne  
i utworzyć jeden, ogólnopolski rząd.  
"W całej Polsce jest taka w tej chwili tęsknota 
za zgodą i za zaniechaniem waśni partyjnych, 
iż gdyby bryg. Piłsudski rzucił [...] hasło, 
znalazłby w całej Polsce, jak długa i szeroka, 
pełne zapału echo". 
 
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI A NORMALNE 
ŻYCIE 
Nie ma wątpliwości, że 11 listopada jest 
bardzo ważną datą historyczną, a także 
znaczącym świętem narodowym. W 1918 r. 
życie jednak toczyło się tak jak zawsze, dlatego 
też w gazetach możemy znaleźć ogłoszenia 
pracy, reklamy damskich kostiumów, szczotek 
ryżowych, szczawy alkalicznej oraz listę 
przedstawień, jakie były wystawiane w tym 
czasie w teatrze. Obok telegramu  
z serdecznymi powitaniami dla komendanta 
Piłsudskiego znajdują się oferty pożyczek  
i sprzedaży mrożonego mięsa. Był to kolejny 
dzień pracy, dodatkowo poniedziałek, jeden  
z najbardziej znienawidzonych, przez ludzi, dni 
w tygodniu. To, co wyróżnia 11 listopada 
spośród wszystkich innych wcześniejszych dni 
1918 roku, to świadomość pracy na rzecz nie 
zaborcy, a własnego, niepodległego państwa. 
 
PIEŚNI ZWIĄZANE Z DNIEM  NIEPODLEGŁOŚCI 

 Białe róże;  

 Idzie żołnierz; 

 Wojenko; 

 Ułani, ułani; 

 Rota; 

 O mój rozmarynie; 

 Przybyli ułani; 

 My, pierwsza brygada; 

 Piechota 

 
KASIA KLUSEK 

 

 

 

Osoby działające na rzecz niepodległości 

Józef Piłsudski  

Urodził się 15 grudnia 1867 roku w Zułowie. 

Zmarł 12 maja 1935 roku w Warszawie. Był 

politykiem, mężem stanu, działaczem 

niepodległościowym oraz społecznym, członek 

partii polskiej socjalistycznej i przywódcą tej 

partii (1892), twórca PPS (1904) oraz POW 

(1914), naczelny wódz armii polskiej (od 11 

listopada 1918), pierwszy marszałek polski 

(1920), przywódca obozu sanacji (1926), 

dwukrotny premier Polski. 
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Roman Dmowski 

 

Urodził się 9 sierpnia 1864 roku w Kamionku. 
Zmarł 2 stycznia 1939 roku w Drozdowie. Był 
minister spraw zagranicznych, polskim 
politykiem, mężem stanu, posłem na Sejm 
Ustawodawczy RP oraz II i III Dumy, 
współzałożyciel Narodowej Demokracji, 
ideologiem polskiego nacjonalizmu. 

 

Ignacy Paderewski 

Urodził się 18 

listopada 1860 roku  

w Kuryłówce. Zmarł 

29 czerwiec 1941  

w Nowym Yorku. Był 

kompozytorem, 

pianistą, działaczem 

niepodległościowym, 

politykiem, mężem 

stanu, premierem i 

ministrem spraw zagranicznych (1919). 

 

 

Józef Haller 

Urodzony 13 sierpnia 1873 roku w Jurczycach. 

Zmarł 4 czerwca 1960 w Londynie. Był 

Naczelnym Dowódcą wszystkich wojsk 

polskich (4 października 1918), pełnił 

obowiązki komendanta Legionów, był 

Generałem Broni Wojska Polskiego. 

Natalia Wołoszka  

 
Czy w naszej klasie uczą się patrioci? 
Z okazji setnej rocznicy odzyskania 
Niepodległości przez Polskę, postanowiliśmy 
sprawdzić, jaki jest poziom wiedzy uczniów 
naszej klasy na ten temat. Przygotowaliśmy 
prostą ankietę, gdzie trzeba było udzielić kilku 
odpowiedzi na temat sytuacji w roku 1918 
oraz wykazać się wiedzą na temat symboli 
narodowych. 
Za prawidłową odpowiedź uczeń dostawał 
punkt. Maksymalnie można było zdobyć  
14 punktów. 
Jak widać na poniższym wykresie wiedza na 
temat sytuacji, w roku 1918 jest na bardzo 
dobrym poziomie. Choć nie było ani jednej 
bezbłędnej odpowiedzi, to wysoka średnia 
punktów jest zadowalająca. Średnia ilość 
punktów zdobytych to 10,5 pkt. Najwięcej 
punktów zdobyły dwie osoby (13 pkt). 
Najmniejsza ilość to 8 pkt. Najwięcej osób 
miało po 11 pkt. 

 
Wszyscy nasi ankietowani doskonale wiedzą, 
która rocznica odzyskania niepodległości jest 
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w tym roku, oraz ile lat Polska była pod 
zaborami. Kolejne pytania były już nieco 
trudniejsze. Wskazanie pierwszego premiera 
dla dwóch trzecich uczniów stanowiła 
trudność. Jak widać konkurencją dla  
J. Moraczewskiego byli Paderewski  
i Narutowicz. Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, 
konieczna byłaby druga tura;). 

 
Kolejne pytanie, o miasto wyzwolone jako 
pierwsze, również okazało się trudne.  
W głowach naszych ankietowanych utkwiła 
Warszawa, gdzie miały miejsce główne 
wydarzenia związane z odzyskaniem 
niepodległości. Zresztą kochamy naszą stolicę. 
Prawidłową odpowiedzią był natomiast 
Tarnów. Tarnów wskazało zaledwie 5 osób. 

 
 
Kolejne pytanie o datę zaprzysiężenia rządu 
polskiego, również okazało się trudne. Znów 
pamięć o 11 listopada okazała się myląca. 
Większość wskazała datę odzyskania 
niepodległości a nie 18 listopada. 
Końcowe pytania o osoby kojarzące się  
z okresem odzyskania niepodległości  
i o symbole narodowe były dużo prostsze. 
Poza kilkoma odpowiedziami z zupełnie innej 

półki (Krzysztof Baczyński, Fryderyk Chopin czy 
Józef Piłsudzki), pozostałe odpowiedzi były 
prawidłowe. Wymieniano Józefa Piłsudskiego, 
Romana Dmowskiego, czy Ignacego 
Paderewskiego. Z ciekawych postaci trafił się 
Woodrow Wilson i Witkacy. 
Wszyscy znamy nasze symbole narodowe. 
Nasi koledzy dokładnie je opisywali  
i wymieniali. Flaga, godło i hymn znane są nam 
wszystkim. Choć pamięć o marszałku 
Piłsudskim okazała się na tyle silna, że część 
osób wskazała hymn „Marszałek” 
Dąbrowskiego. 

Chyba więc możemy stwierdzić, że nasza 
humanistyczna klasa całkiem nieźle radzi sobie 
z historią. Pewnie dużą zasługę w tym zakresie 
ma Pani od historii. Bo choć marudzimy przed 
klasówkami to i tak każdy się uczy. Nie sposób 
zapomnieć o mediach, które w 100 letnią 
rocznicę odzyskania niepodległości cały rok 
nawiązują do wydarzeń z tamtego okresu.  
To chyba dobrze, bo możemy z dumą 
powiedzieć, że jesteśmy Polakami i nie obca 
nam postawa patriotyczna. Brawo MY☺! 
 

Mateusz Simonow kl.8a 
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Warto wiedzieć… 

Polska zaczęła odzyskiwać niepodległość  
2 lata wcześniej. Dokładnie 5 listopada 1916 
roku doszło do wydania aktu gwarantującego 
powstanie Królestwa Polskiego z inicjatywy 
Niemiec i Austro-Węgier, choć granice nie były 
jeszcze wtedy ustalone. 

Żołnierze polskiego podziemia, ale też 
zwyczajni polscy obywatele mimo represji 
starali się świętować 11 listopada podczas II 
wojny światowej. M.in. przystrajali pomniki  
i pisali na murach (np. „Jeszcze Polska nie 
zginęła”). 

Ponieważ odzyskiwanie niepodległości  
w przypadku każdego państwa jest 
długotrwałym procesem, 11 listopada jest 
datą umowną, zbieżną m.in. z kapitulacją 
Niemiec po I wojnie światowej. Faktyczne 
ogłoszenie niepodległości przez Radę 
Regencyjną nastąpiło 7 października, a 11 
listopada Józef Piłsudski został powołany na 
zwierzchnika polskich sił zbrojnych. 

Wspominając o Święcie Niepodległości, nie 
sposób nie pochylić się nad sylwetką Józefa 
Piłsudskiego, żywego symbolu odrodzenia 
Polski. Niezależnie od chęci środowisk 
konserwatywnych, Piłsudski był pod względem 
religijnym dosyć zmienny i traktował ją raczej 
instrumentalnie. Wychowano go w religii 
rzymskokatolickiej, jednak ze względu na chęć 
zawarcia małżeństwa z Marią Juszkiewiczową, 
przeszedł na luteranizm. Mówi się, że po jej 
śmierci znów wrócił na łono Kościoła 
Katolickiego, jednak ze względów formalnych 
było to mało możliwe (cofnięcie ekskomuniki 
możliwe jest tylko przez papieża, a do tego 
nigdy nie doszło).      Zuzanna Woźniewska, 8a 

 

Spostrzeżenia 

 

 Odzyskaliśmy niepodległość 100 lat 

temu, a jednak wciąż pamiętamy o czczeniu 

pamięci o ludziach, dzięki którym jesteśmy 

wolnym krajem. Święto, obchodzone przez 

nas jedenastego listopada, nazwaliśmy 

Świętem Niepodległości. Każdy nas słyszał  

o tej uroczystości i nieraz uczestniczył w jej 

celebrowaniu - jeśli nie we własnym domu, 

to na pewno w szkole. Jednak czy  

z upływem czasu obchodzenie tego 

wydarzenia nie zostało zaniedbane?  

 
 Ludzie z pewnością powiedzą, że 

przecież chronią tradycję, co jest 

szlachetnym uczynkiem. Bez wątpienia będą 

mieli rację. Nie sposób jednak stwierdzić, 

czy “chronienie tradycji” jest w tym 

wypadku wystarczające. Może więc 

cofniemy się w czasie, aby poczuć, jak ważna 

była dla Polaków ta data? 

 

 Jest 10 listopada 1918 rok. Polski nie 

ma na mapie już od 123 lat. Do Warszawy 

dopiero co przybył Józef Piłsudski. Zostaje 

on mianowany naczelnym dowódcą Wojska 

Polskiego. Tego samego dnia odbywa się 

rozbrajanie żołnierzy niemieckich. Ludność 

Warszawy jest szczęśliwa, albowiem ma 

nadzieję, że dzięki Piłsudskiemu uda jej się 

wreszcie zamieszkać w swojej ojczyźnie.  

W takim państwie, którego nikt jej nie 

zabierze. Już następnego dnia w mieście 

krąży wesoła nowina o odzyskaniu 

niepodległości. Ludzie nie mogą w to 

uwierzyć. Niektórzy twierdzą, że wydarzył 

się cud i dziękują za niego Bogu. Wszyscy, 

którzy czekali na posiadanie własnego, 

niepodległego kraju przez ponad wiek, 

nareszcie mogą być dumni z tego, iż ich 

marzenie się spełniło. Polacy cieszą się  

z odzyskanego państwa dużo bardziej niż 

dziecko z upragnionego prezentu. Jest to dla 

nich jak zbawienie, zjawisko 
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nadprzyrodzone, coś niewiarygodnego oraz 

wspaniałego, jak cud. 

  

 Powróćmy teraz do roku 2018. 

Jesteśmy w warszawskiej szkole. W sali 

gimnastycznej stoi rój ławek i krzeseł, na 

których siadają rozleniwieni uczniowie. 

Przed ścianką wspinaczkową ustawiono już 

głośniki i mikrofony, a za plecami pani 

dyrektor, nauczycielki historii oraz dwóch 

prowadzących, na wielkiej, rozwieszonej 

pod sufitem fladze Polski przyczepiono 

kartonowe, biało-czerwone litery. 

Przeczytajmy ten napis - 100 rocznica 

odzyskania niepodległości. Z głośników 

rozbrzmiewają pierwsze takty “Mazurka 

Dąbrowskiego”. Rzutnik wyświetla godło 

polskie na przeciwległej ścianie. Znudzeni 

uczniowie zaczynają rozmawiać, nuży ich 

monotonny głos obu stojących na scenie 

ósmoklasistek, historyczki i pani dyrektor. 

Samorząd szkolny wyczytuje nakaz 

wprowadzenia sztandaru. Ukryta za kurtyną 

osoba odpowiedzialna za rytmiczne 

bębnienie podczas pochodu z chorągwią, 

zaczyna swą cykliczną pracę.  

 Mniej więcej na tym polegają 

dzisiejsze obchody Święta Niepodległości. 

Trzeba przyznać, że ten jeden wiek bardzo 

zmienił ludzi. Żywię nadzieję, że 

uświadomisz sobie, iż “chronienie tradycji” 

nie jest wystarczające. Trzeba ją także 

pielęgnować. Nie proszę Cię o odkrywanie  

w domu całych przedstawień na temat 

Święta Niepodległości. Chciałabym tylko, 

drogi czytelniku, byś każdego 11 listopada 

wspomniał o ludziach, dzięki którym 

możesz swobodnie poruszać się po ulicy, 

mówić w ojczystym języku, mieszkać w 

swoim domu i być tym, kim chcesz. Pomyśl 

tylko - to tak niewiele, a (kto wie?) być może 

to właśnie dzięki Tobie przyszłe pokolenia 

nie zapomną o pielęgnowaniu tradycji, jaką 

jest obchodzenie Święta Niepodległości. 

 

Weronika Kłujszo, 8a 

W związku z obchodami setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości   w naszej szkole 
odbyło się wiele atrakcyjnych przedsięwzięć: 

1. Ogłoszono i przeprowadzono wiele 

konkursów: 

a) konkurs historyczny Niepodległa 

dla kl.7-8  

b) konkurs plastyczny Wolna Biało-

Czerwona  

c) konkurs humanistyczny – 

Lapbooki Nasza Niepodległa- kl.5-

8  

d) konkurs informatyczny  

e) konkursy zaplanowane w klasach 

1-3: 

- konkurs recytatorski pt. Strofy  

o wolnej Polsce  dla klas 0-3  

- konkurs plastyczny pt. Piękna 

nasza Polska cała dla klas 1-3  

- konkurs muzyczny Przegląd 

piosenki patriotycznej dla klas 0-3  

-konkurs fotograficzny pt. Polska 

w obiektywie dla klasy 1-3  

2. Kl.6a  z wychowawcą przygotowała 

przedstawienia z okazji rocznicy 

odzyskania niepodległości. 

3. Uczniowie przy współpracy z 

nauczycielem muzyki przygotowali  

mini koncert pieśni patriotycznych  

dla  kl.4-8.  

4. Na lekcjach plastyki dzieci wykonały  

kotyliony dla całej społeczności 

szkolnej. 

5. Uczniowie klasy 8a byli gospodarzami 

spotkania z uczestniczką walki  

o niepodległość – p. J. Marciniak. 

6. Redakcja szkolnej gazetki Brzechwuś 

przygotowała jej okolicznościowe 

wydanie.  

7. Zorganizowaliśmy akcję „Sto słów  

o Polsce”- każda klasa 4-8 

przygotowała 6 słów. Plastyczki wraz  

z uczniami przyczepiły je  do biało-

czerwonej szarfy i zawiesiły na 

korytarzu II pietra. 
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8. Nauczyciele w-f  przeprowadzili 

„Sztafetę pokoleń”-  100 okrążeń na 

100-lecie odzyskania niepodległości . 

Uczestnikami byli uczniowie kl. 1-8.  

9. Uczniowie kl. 8a z wychowawcą 

przeprowadzili akcję Światełko 

pamięci. 

Wybrali się na Powązki Wojskowe i 

zapalili znicze na 100 mogiłach 

walczących o niepodległość. 

10. Uczniowie klas 1-8 wychodzili do 

różnych muzeów na lekcje związane 

tematycznie z odzyskaniem 

niepodległości przez Polskę.. 

Quiz 

Kilka pytań na temat odzyskania przez Polskę 
niepodległości.  

Poprawne odpowiedzi znajdziecie  
w następnym numerze gazetki. 

1.Ile lat Polska była pod zaborami? 

2.Które miasto, jako pierwsze odzyskało 
niepodległość? 

3.Od kiedy 11 listopada jest dniem wolnym od 
pracy w administracji rządowej i szkolnictwie? 

4.W którym miejscu w Warszawie witano 
Józefa Piłsudskiego? 

5.Kiedy w rzeczywistości Rada Regencyjna 
ogłosiła niepodległość Polski? 

6.Gdzie 11 listopada 1918 roku zawarto 
rozejm stwierdzający ostateczny koniec  
I wojny światowej? 
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Życzenia dla Polski od uczniów
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1. Krzyżówka 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Jeden ze znanych bohaterów odzyskania  niepodległości-marszałek Józef … 
2.Nasz kraj przez 123 lata był pod … 
3.Niezależność inaczej 
4.W tym roku obchodzimy …..   rocznicę odzyskania niepodległości 
5.Rada Regencyjna ogłosiła Niepodległość Polski 7 ……   1918 roku 
6.Człowiek poświęcający się własnej ojczyźnie 
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2. Quiz 
 

 

1. Jakie państwa uczestniczyły w II rozbiorze Polski? 
A) Rosja i Prusy         B) Rosja i Austria       C) Prusy, Austria i Rosja 

 

2.W którym rozbiorze Polski nie uczestniczyła Austria? 

A) w I i III             B) w II       C) uczestniczyła we wszystkich 
3.Ile  lat Polska była pod zaborami? 
A) 125        B)98          C) 123 
4.Które państwo zgarnęło najwięcej obszaru i mieszkańców Polski? 
A) Prusy        B) Austria            C) Rosja 
 

 

 

 

 

 

 

3.Rebusy 

 
                     ming                            zeta 
 
 
 
 
 
 
                               Ryl                                     ń 
  

 
 

 

 

Julia Sznytko, Łucja Kaup 

 

 


