
 

Wielka Wojna, czyli 

pierwsza wojna świato-

wa, przywróciła do życia 

państwo polskie. W wy-

niku jej rozstrzygnięć, 

upadku potęg zabor-

czych i własnych działań 

Polska po wielu dziesię-

cioleciach powróciła na 

mapy Europy. Wiele z 

przełomowych momen-

tów wojny mogło stać 

się symbolem odzyska-

nej niepodległości. Jed-

nak każdego roku świę-

tujemy 11 listopada.  

 Dlaczego? Czy ta data 

to tylko symbol? 

 Co wydarzyło się 11 li-

stopada?  

 Odzyskiwanie przez Pol-

skę niepodległości było 

procesem stopniowym, 

a wybór 11 listopada 

był nieprzypadkowy. 11 

listopada 1918 po ka-

pitulacji Niemiec na 

froncie zachodnim za-

kończyła się I wojna 

światowa. Dzień odzy-

skania przez Polskę 

niepodległości upa-

miętnia przekazanie 

przez Radę Regencyjną 

władzy wojskowej Józe-

fowi Piłsudskiemu. 

Marszałek Piłsudski w 

tym dniu został Naczel-

nym Dowódcą Wojsk 

Polskich. Po negocja-

cjach Piłsudskiego z 

Centralną Radą Żoł-

nierską 11 listopada 

1918 r. wojska nie-

mieckie zaczęły wycofy-

wać się z Królestwa 

Polskiego. W nocy żoł-

nierze rozbroili nie-

miecki garnizon, który 

stacjonował w Warsza-

wie. Dzień później, 12 

listopada 1918 Rada 

Regencyjna powierzyła 

Piłsudskiemu misję 

tworzenia rządu. 
CD str. 2 

JAK TO Z TYM 11 LISTOPADA BYŁO…  

KILKA REFLEKSJI O NIEPODLEGŁEJ I ŚWIĘTOWANIU JEJ 

ODZYSKANIA 

Czym jest patriotyzm w XXI wieku? 

 Patriotyzm to postawa szacunku, 

umiłowania i oddania własnej ojczyź-

nie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar. 

Taką definicję możemy przeczytać w 

Słowniku języka polskiego lub w Inter-

necie szukając tego hasła. W  dzisiej-

szych czasach nie musimy ginąć za 

ojczyznę w starciach z wrogiem i na-

jeźdźcami. Czy to oznacza, że nie 

można być już prawdziwym patriotą? 

Bynajmniej! 

Zapytaliśmy zarówno rówieśników, jak 

i osoby starsze, jak świętują rocznicę 

odzyskania niepodległości oraz jak 

powinien zachowywać się 

prawdziwy patriota.  

W jaki sposób świętujesz rocz-

nicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości? 

-„Co roku wywieszamy biało-

czerwoną flagę. Jest to nasz 

zwyczaj, który pamiętam od 

małego”.  

- „Jeżeli mamy wolny czas od-

wiedzamy Warszawę idąc na 

paradę niepodległości oraz 

odwiedzamy grób nieznanego 

żołnierza.                    CD str. 2 

Uroczystości szkolne zwią-
zane z obchodami 100 rocz-
nicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę odbędą 
się  w naszej szkole dnia  

9 listopada 2018r. . 
Harmonogram  
uroczystości: 

ul. Szkolna 53 

 klasy I-III godz. 8:35 

 klasy IV -VI godz. 9:30 
ul. Piłsudskiego 12  

 klasy VII, VIII i III 
Gim godz. 11:10. 

Pamiętaj !  
W tym dniu obowiązuje 

strój galowy! 
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ojczyznę i oddać za nią życie. 

Zostać w kraju, pomimo że nie 

ma pracy i nie wyjeżdżać za 

granicę.”  

Dobre widoki na przyszłość 

Z przeprowadzonych przez Na-

rodowe Centrum Kultury i TNS 

Polska badań wyraźnie widać 

rosnące tendencje, jeśli chodzi 

o świadomość historycznego 

charakteru Święta Niepodległo-

ści, chęć włączenia się oraz 

zaangażowanie w różne formy 

świętowania. 

 Przy bogatym kalendarzu wy-

darzeń i licznych projektach 

realizowanych przez wiele pod-

miotów i instytucji, realne wy-

daje się założenie, że tegorocz-

ne obchody Święta Niepodle-

głości przyciągną także tę 

część społeczeństwa, która do-

tąd była niezaangażowana.  

Mamy nadzieję, że w celebro-

wanie setnej rocznicy odzyska-

nia przez Polskę niepodległości 

włączą się wszyscy Polacy. 

 Tekst: N. Świrk 

- „Według mnie podstawowym 

warunkiem jest bezproblemowe 

przyznawanie się do kraju i 

swojego pochodzenia oraz by-

cie z niego dumnym”. 

- „Prawdziwym patriotą jest ten, 

kto zawsze staje w obronie oj-

czyzny, zarówno słownej, jak i 

na przykład podczas wojny”. 

- „Patriota powinien wspierać 

Polskę wszędzie, gdzie tylko się 

da - kibicować polskim druży-

nom, kupować polskie produk-

ty, zawsze pamiętać o świętach 

narodowych”. 

- „Patriotyzm to miłość do ojczy-

zny” 

-  „Godne reprezentowanie oj-

czyzny” 

-  „Znajomość historii”. 

-  „Działanie na rzecz ojczyzny” 

- „Być patriotą to znaczy być 

dumnym, że jest się Polakiem, 

po to walczyli nasi przodkowie, 

byśmy byli wolnym krajem i byli 

z tego dumni. Byśmy sobie po-

magali, a nie zabijali.”  

- „Patriota jest to taka osoba, 

która broni swojego kraju, nie 

tylko fizycznie. Stara się by god-

nie reprezentować kraj, poświę-

ciłaby dużo w imię wspólnego 

dobra.”  

- „Być patriotą to walczyć za 

    Dzień 11 listopada ustano-

wiono Świętem Niepodległo-

ści dopiero ustawą z 23 kwiet-

nia 1937 roku, czyli prawie 

20 lat po odzyskaniu niepod-

ległości i do czasu wybuchu II 

wojny światowej święto ob-

chodzono tylko dwa razy – w 

roku 1937 i 1938.         

Podczas okupacji hitlerow-

skiej w latach 1939–1944 

świętowanie było niemożliwe. 

W roku 1945 władze komuni-

styczne świętem państwowym 

uczyniły dzień 22 lipca – datę 

podpisania Manifestu PKWN, 

jako Narodowe Święto Odrodze-

nia Polski. W czasach PRL wie-

lokrotnie organizowane w całym 

kraju przez opozycję manifesta-

cje patriotyczne były tego dnia 

brutalnie tłumione przez od-

działy ZOMO, a ich uczestnicy 

aresztowani przez Służbę Bez-

pieczeństwa. Święto obchodzo-

ne 11 listopada zostało przy-

wrócone przez Sejm PRL-u IX 

kadencji w 1989 r. pod zmie-

nioną nazwą: Narodowe Święto 

Niepodległości. 

- „Jeżeli mamy wolny czas od-

wiedzamy Warszawę idąc na 

paradę niepodległości oraz od-

wiedzamy grób nieznanego żoł-

nierza. Niestety nie mam możli-

wości jeździć tam co rok, jed-

nak lubię to najbardziej ze 

wszystkich sposobów obcho-

dzenia święta niepodległości. 

Uwielbiam atmosferę tam panu-

jącą”. 

- „Mój tata, jako fan sportu, 

zawsze bierze udział w biegu 

niepodległościowym”.  

- „Ten dzień zaczynam od mo-

dlitwy za ojczyznę. Z KSM jadę 

do Lublina, ponieważ jesteśmy 

przydzieleni do wniesienia 100 

biało-czerwonych flag  podczas 

mszy”. 

- „11 listopada spędzam czas z 

żoną, dziećmi i przyjaciółmi. 

Oglądamy transmisję z uroczy-

stości”. 

Co znaczy dla ciebie słowo pa-

triotyzm? 

Str. 2  

 

Czym jest patriotyzm w XXI wieku? 

RÓŻNYMI ŚCIEŻKAMI KU NIEPODLEGŁEJ SZLI.  

OJCOWIE POLSKI ODRODZONEJ 

https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/niepodlegla-dla-wszystkich-swietuj-z-nami/


 

Arytmetyka Pokoju 
 

Dane 

Broń i miliony ludzi 

Dodaj 

Pieniądze, domy i lasy 

Pomnóż przez 

 zawiść, nienawiść, zachłanność  

Odejmij 

Ocalałych i resztki godności, dobytku 

Wynik 

Cena za wolność przyszłych pokoleń. 

                                         Katarzyna Anna Lendzion 

 
 

Droga 
Po drodze historii 

Idąc, myślę: 

Ile tu duchów krąży w powietrzu  

 

Drużynnik Chrobrego pod Cedynię ciągnie, 

Turcy przed Janem w zaroślach schowani 

 Wciąż jeszcze słychać: „Piłsudski w Warszawie” 

 Kurz się unosi z wrześniowej kampanii 

I wszystko dzieje się razem. 

I ja też idę ich śladami 

   Jakub Winsyk 

 

 

 

   Dnia 7 listopada 2018r. o godz. 10.00,  w Sali 

Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 

odbyła się uroczysta gala XXI edycji Ogólnopol-

skiego Przeglądu Poezji  JESIENNE DEBIUTY PO-

ETYCKIE.  Finalistką konkursu została uczennica 

naszej szkoły Katarzyna Anna Lendzion, a wyróż-

nienie w kategorii „Wiersze inspirowane 100 

rocznicą odzyskania niepodległości otrzymali: 

Roksana Skibicka za utwór „Tu była wojna” oraz 

Jakub Winsyk za wiersz „Droga”. Opiekunem 

Młodych Twórców jest pani Maria Perzyńska – 

Kusiak. 
 

Serdecznie gratulujemy wspaniałych osiągnięć   

i życzymy nieustającej  weny twórczej. 
 

Tu była wojna 
Na chodnikach na ścianach  

Szkół – krew  

Zamiast śpiewu ptaków -świst kul 

Schować  się w piwnicy  

Może się Przeżyje 

Zabite  dzieciństwo  

Nie ma domu  

Nie ma rodziców  

Jest  strach  

 

Siedząc w ciepłym pokoju 

Bezpiecznie myślę o bohaterach. 
 

            Roksana Skibicka 

Str. 3 

NIEPODLEGŁOŚĆ W POEZJI 

W dniu 19 października 2018 r. Samorząd Uczniow-

ski IV-VI oraz klasy Ve i VId, odwiedzili cmentarz ko-

munalny w Łęcznej. Celem wizyty było posprzątanie 

Grobu Nieznanego Żołnierza i powstańców, zasłużo-

nych w walce o niepodległość naszego kraju. 

Po pracach porządkowych, uczniowie wraz z opieku-

nami, zapalili  znicze i chwilą ciszy uczcili pamięć 

bezimiennych bohaterów. 



5. Konkurs „Biel i czerwień”, który odbędzie się 

08 listopada 2018r. 

6. Konkurs Piosenki Patriotycznej. Łącznie do kon-

kursu przystąpiło 27 uczniów naszej szkoły z klas IV-

VIII. Wyróżniono następujących uczniów: 

 Anna Piotrowska kl. V F  - „Dziewczyna z grana-
tem” 

 Przemek Nowicki kl. VI C – „ Deszcz, jesienny 
deszcz” 

 Emilia Rzucidło kl. VI C – „Piechota” 
 Król Natalia, Kłoda Natalia, Oliwia Bartnicka, Do-

minika Piskorek, kl. VI C „Pałacyk Michla” 

 Maja Malinowska kl. V F – „Rota” 
 Wiktoria Cegłowska kl. VIB – „Ojczyzno ma” 
 Weronika Boguta , Jakub Janowski kl. IV A – 

„Pałacyk Michla” 
 Joanna Grzesiak kl.VIII d – „Biały krzyż” 
 Estera Siegieda kl.VIII d –„ Święta miłości kocha-

nej ojczyzny” 

 Marcel Ulewicz kl. VIII a – „Nie pytaj o Polskę. 

 

 11-go listopada 2018 roku obchodzić będzie-

my 100- lecie odzyskania przez Polskę niepod-

ległości. Celebrowanie tego święta jest wyra-

zem naszego patriotyzmu, miłości do ojczyzny i 

jej historii, a w wymiarze współczesnym to dba-

nie o dobro naszego kraju i społeczności lokal-

nej – swojej „małej” Ojczyzny. To także różne 

formy aktywności promujące Polskę i jej histo-

rię, a jedną z nich jest udział w konkursach. W 

tym roku nauczyciele zaproponowali wiele ko-

kursów. Oto kilka z nich: 

1. Konkurs plastyczny dla dzieci i rodzi-

ców „NAJPIĘKNIEJSZY ORZEŁ-GODŁO POL-

SKI”. 

2. Szkolny konkurs historyczny „Drogi Polaków 

do Niepodległości” dla uczniów z klas III Gim. 

oraz klas VII i VIII. 

3.  Konkurs recytatorski „Moja Ojczyzna” skiero-

wany do uczniów klas I-III.  Wyróżniono  

uczniów: I miejsce : Piotr Staropiętka IIIB; II 

miejsce Olaf Siwko IC; III miejsce Kacper 

Broński IIA 

4. Konkurs historyczny pt. „Polskie symbole na-

rodowe” dla uczniów z klas IV naszej szkoły. 

 

Gazetka   

Szkoły Podstawowej nr 2  

im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej.  
 

Zespół redakcyjny: 

Katarzyna Lendzion 

Natalia Świrk 

Kamila Gajowiak 

Jakub Winsyk 

Krzysztof Jakubiec 

Uczniowie pracują pod nadzorem: 

p. Anety Korzeniewskiej 

przy współpracy z p. Ewą Marzec  

oraz p. Marią Perzyńską - Kusiak. 
 

Projekt, skład i druk: Łukasz Bogusz 

Wznawiamy działalność gazetki szkolnej. Wracamy do 

Was ze świeżą porcją dziennikarskiej  twórczości 

elektronicznej. Podobnie jak we wcześniejszych la-

tach będziemy się zajmować różnorodnymi tematami 

związanymi z szeroko rozumianą kulturą. Promujemy 

również własną twórczość literacką, nasze pasje, za-

interesowania oraz zdjęcia wykonane przez nas. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Mo-

żecie podzielić się z nami i z czytelnikami pisma swo-

imi uwagami, spostrzeżeniami, napisać o tym, co was 

cieszy lub  irytuje.      

        Redakcja 

DLA NIEPODLEGŁEJ –  
obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości w naszej szkole 


