
  

 

Nr 1/2020/21 *  G a z e t ka  u c z n i ó w  k l a s  s t a r s z y c h  *  

Któregoś wczesnego ranka w Dolinie Muminków Włóczykij obudził się 

w swoim namiocie i poczuł, że nadeszła jesień i czas ruszać w drogę. 

Taki wymarsz zawsze jest nagły. W jednej chwili wszystko się zmienia, 

temu, kto odchodzi, zależy na każdej minucie, szybko wyciąga namioto-

we śledzie i gasi żar, zanim ktokolwiek przyjdzie przeszkadzać i wypyty-

wać, i zaczyna biec, w biegu zarzucając plecak, i wreszcie jest już w 

drodze, raptem spokojny niczym wędrujące drzewo, na którym nie ru-

sza się ani jeden liść. Tam gdzie stał namiot, świeci pusty prostokąt tra-

wy. Później, kiedy zrobi się dzień, zbudzą się przyjaciele i powiedzą: 

Odszedł, widać jesień się zbliża.  
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 Marchewka Poprawia 

wzrok 

Marchewka zawiera witaminę 

A, która sprzyja zdrowiu na-

szych oczu, lecz czy może po-

prawić Twój wzrok, że bę-

dziesz widział w ciemnościach 

jak Superbohater? Nie ma mo-

wy! 

Ten pogląd zrodził się podczas 

II wojny światowej. Brytyjczycy 

oświadczyli wtedy, że piloci 

odnoszą sukcesy w walkach 

powietrznych, bo zjadają dużo 

marchewki. Powodem, dla któ-

rego wymyślono tę historię, 

była chęć ukrycia powodzenia: 

brytyjskiego systemu radaro-

wego. 

 

 Intensywne myślenie po-

woduje ból głowy 

To niemożliwe. Twój mózg nie 

ma receptorów, czyli komórek 

nerwowych występujących  

w innych częściach ciała. 

Oznacza to, że nie może od-

czuwać bólu. To właśnie dlate-

go niektóre operacje mózgu 

przeprowadza się u całkowicie 

przytomnych pacjentów. 

 

 Cukier powoduje nadpo-

budliwość 

Spożywanie zbyt dłużej ilości 

cukru może doprowadzić do 

nadwagi i próchnicy, a także 

być przyczyną lekkiego poiry-

towania i dekoncentracji, lecz 

nie sprawi, że będziesz biegać 

po pokoju jak szalony! Po 

przeprowadzeniu serii badań 

naukowych nie udało się zna-

leźć bezpośredniego związku 

pomiędzy cukrem a nadpobu-

dliwością. 

Podczas jednego z ekspery-

mentów, opisanego w czasopi-

śmie "Journal of Abnormal 

Child Psychology" podano 

dzieciom napój niezawierający 

cukru. Poinformowano część 

rodziców, iż zawartość cukru  

w napoju jest wysoka, innym 

natomiast powiedziano praw-

dę.  Na nadpobudliwość dzieci 

skarżyły się jednak tylko matki 

należące do pierwszej grupy. 

Dlaczego więc ten mit jest 

wciąż tak rozpowszechniony? 

Mogą mieć z tym związek 

dziecięce przyjęcia: dzieci są 

podekscytowane z ich powo-

du, a przy okazji zjadają dużo 

słodyczy. Lecz tak naprawdę 

to nie cukier, a zabawa, gry  

i towarzystwo są przyczyną 

ożywienia dzieci. 

 

 Można siebie połaskotać 

Nie, nie da się tego zrobić  

w ogólnie przyjętym znacze-

niu. Gdy dotykasz placem swej 

dłoni możesz wprawdzie po-

czuć lekkie mrowienie, lecz  

z pewnością nie da ci się poła-

skotać samego siebie tak moc-

no, że nie będziesz mógł tego 

wytrzymać. Zdaniem uczonych 

dzieje się tak dlatego, że twój 

mózg doskonale orientuje się 

w położeniu części  twojego 

ciała i wie czym się zajmują,  

a łaskotanie musi zawierać  

w sobie element zaskoczenia. 

 

Mity o naszym ciele 
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 Kawałek ludzkiej kości 

przypominający rozmia-

rami pudełko zapałek wy-

trzymuje obciążenie  

9 ton - więcej niż niektóre 

rodzaje betonu. 

 Czytanie przy nocnej 

lampce może być niewy-

godne i męczące dla 

oczu, lecz nie uszkodzi 

ani nie osłabi twojego 

wzroku. Oczy są po to, 

by ich używać. 

 Serce przepompowuje 

prawie 7500 litrów krwi 

na dobę i uderza około 

35 000 000 razy rocznie. 

 Efektem jednego kichnię-

cia jest wydalenie ponad 

40 000 kropelek płynu 

oraz milionów zarazków, 

które mogą dotrzeć na 

odległość 9 metrów. 

 Twój mózg zbudowany 

jest ze 100 000 000 000 

komórek zwanych neuro-

nami i zużywa 20 procent 

energii wytwarzanej 

przez twój organizm. 

 Łączna długość twoich 

naczyń krwionośnych 

wynosi ponad 100 000 

kilometrów i jest ponad 

dwa razy większa niż 

długość równika  

Źródło: Clive Gifford "Nie daj się na-

brać" 

Aleksander Koziak  

Czy wiesz że... 

Rozdwajanie włosów można 

naprawić odżywkami 

Zła wiadomość dla wszystkich, 

którzy wydają swe kieszonko-

we na luksusowe szampony  

i odżywki do włosów: Część 

każdego włosa wyrastająca ze 

skóry jest martwa, więc praw-

dziwa naprawa zniszczonych 

końcówek jest niemożliwa. 

Wiele odżywek zawiera sub-

stancje klejące, które łączą na 

krótko rozszczepione końce, 

lecz zazwyczaj ulegają spłuka-

niu podczas kolejnego umycia 

włosów. 

Źródło: Clive Gifford "Nie daj się na-

brać" 

 Aleksander Koziak  

? ? 

? 
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Z półki mola książkowego 

 

„Podniebny” 

 

Siedemnastoletnia Fanny Funke 

postanawia rzucić szkołę, nie zda-

wać matury i wyjeżdża do Szwaj-

carii, aby odbywać praktyki w ho-

telu Château Janvier, znanego 

również pod nazwą Podniebny. 

W okresie świąteczno – nowo-

rocznym w to miejsce zjeżdża się 

mnóstwo ludzi – od legendarnej 

łyżwiarki figurowej, przez zna-

nych aktorów i ekspertów w dzie-

dzinie biżuterii, aż po rodzinę ro-

syjskich oligarchów wraz z tajem-

niczym mężczyzną posiadającym 

broń. Gdyby tego było mało – 

pewnien dziewięciolatek, znany 

także jako diabeł wcielony, stara 

się jak tylko może, by została ona 

wyrzucona z pracy. Jednak ktoś 

chce zepsuć wszystkim gościom 

hotelu ten wyjątkowy czas. A to, 

kto jest zły, nie jest tak oczywiste, 

jak się wydaje…  

Fanny – młoda praktykantka, Ben 

– syn jednego z właścicieli budyn-

ku oraz Tristan – zagadkowy chło-

pak posiadający umiejętność 

wspinania się po ścianach - muszą 

stawić czoła niebezpieczeństwu, 

jakie niesie ze sobą grupa ludzi, 

którzy zrobią wszystko, żeby do-

trzeć do celu. W dodatku dziew-

czyna musi zachować posadę  

i znaleźć plan na życie, a to nie  

lada zadanie, i oczywiście - wyjść  

z tego cało.  

To mocno wciągający kryminał  

z zaskakującym zwrotem akcji  

i dużą dawką humoru. Nie jest to 

książka fantasy, jak poprzednie 

tej autorki, aczkolwiek jest rów-

nie wspaniała i ciekawa, jak jej 

dwie trylogie. Polecam z całego 

serca wszystkim miłośnikom za-

gadek i rzeczy nieoczywistych. 
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Silver. Trylogia snów 

 

Trylogia snów to druga przetłu-

maczona na język polski trylogia 

autorstwa Kerstin Gier, niemiec-

kiej pisarki powieści kobiecych  

i młodzieżowych. 

Piętnastoletnia Liv Silver po sze-

ściu przeprowadzkach w najroz-

maitsze miejsca na świecie na-

reszcie może zaznać spokoju w 

swoim wymarzonym domu w 

Londynie. Jednak gdy już tak nie-

wiele dzieli ją od spełnienia snów, 

pojawia się niespodziewana zmia-

na planów, która wywraca jej 

świat do góry nogami. Zamiast do 

cichego, wolnostojącego domu 

na skraju miasta trafia do miesz-

kania zastawionego porcelanowy-

mi baletnicami. W dodatku miało 

być to jedynie mieszkanie tym-

czasowe. Liv jest szczerze załama-

na swoim losem i nie może się z 

nim pogodzić. Jednakże pewna 

dziwna rzecz odrywa ją od tych 

problemów, przysparzając nowe i 

znacznie groźniejsze. 

Sny. Dziewczyna zawsze zwracała 

na nie uwagę. Ale ten jeden był 

wyjątkowo podejrzany – zielone 

drzwi z klamką w kształcie jasz-

czurki, czterech chłopaków z jej 

szkoły, cmentarz, słowa po łaci-

nie... a gdy spotykają ją w szkole 

wiedzą o niej więcej niż powinni. 

Główna bohaterka musi się upo-

rać z mnóstwem różnych proble-

mów związanych z rodziną, szko-

łą, przyjaźnią i tajemniczymi sna-

mi. I gdyby tego jeszcze było ma-

ło, Liv zaczyna coś czuć do jedne-

go z zagadkowych chłopaków… 

Ja osobiście zakochałam się w tej 

trylogii, podobnie jak w innych 

książkach Kerstin Gier. Każdego 

wieczora siadałam do niej i nie 

mogłam przestać jej czytać, tak 

bardzo mnie wciągała. Polecam ją 

serdecznie każdemu, kto chociaż 

trochę lubi wątek fantasy w po-

wieści. 

Kornelia Łączyńska 

Osobliwe i cudowne przy-

padki Avy Lavender 

Ava Lavender urodziła się ze 

skrzydłami. Możecie sobie wyob-

razić, jakie zamieszanie wywołała, 

ale prawda jest taka, że pierepałki 

działy się już na długo przed jej 

pojawieniem się na tym łez pado-

le. Nieco (bardzo) zagubiona, Ava 

postanawia zbadać historię swo-

jej rodziny i odkrywa przed nami 

kolejne przypadki, zaczynając od 

osobliwego dzieciństwa swojej 

grand-mère, poprzez zamieszka-

nie i codzienne zmagania familii 

w Ameryce, która okazuje się nie 

być ze złota, kończąc na wciąż 

toczących się dziejach swojego 

życia. Nad wszystkim tym jednak 

ciąży fatum; Nieszczęśliwe miło-

ści, śmierć, rozczarowania to do-

piero wierzchołek góry lodowej. 

Brutalna rzeczywistość 

przypomina o sobie wyjąt-

kowo często, ale może Avie 

uda się wzlecieć ponad nią 

 i przełamać klątwę? 

M.W. 
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ŻARTY I SUCHARY 

 

 

Jeden przedszkolak mówi do dru-
giego: 

– U mnie modlimy się przed każ-
dym posiłkiem. 

U mnie nie. Moja mama bardzo 
dobrze gotuje... 

 

– Tato… kup mi małpkę. Proszę! 

– A czym Ty ją będziesz karmił synku? 

– Kup mi taką z Zoo, ich nie wolno karmić... 

 

– Jasiu, przeczytałeś 
trylogię Sienkiewi-
cza? 

– To trzeba było 
przeczytać? 

- Tak, na dzisiaj. 

- Kurczę, a ja przepi-
sałem… 

 

- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta 

nauczycielka Jasia. 

- Bo nie mogę się obudzić na czas... 

- Nie masz budzika? 

- Mam, ale on dzwoni wtedy gdy śpię. 

Mama tłumaczy Jasiowi: 
- Trzeba być grzecznym, żeby pójść do 
nieba! 
- A co trzeba zrobić, żeby pójść do kina? 

Nauczyciel 
pyta dzieci w 
klasie: 
- Czy wiecie 

dzieci jaki ptak nie buduje 
gniazd? 
- Zgłasza się Jasio: Tak! To 
kukułka! 
- Nauczyciel: A czemu nie 
buduje? 
- Jasio: No bo mieszka w ze-
garach. 

Jasiu kim 
jest twój oj-
ciec? 
- On jest 
chory. 
Ale co on ro-
bi? 
- Kaszle. 

Przychodzi Jasiu do do-
mu ze szkoły i krzyczy: 
- Mamo, mamo dzisiaj 
zrobiłem dobry uczynek. 
- No to mów. 
- Koledzy podłożyli pine-
skę szpicem do góry na 
krześle nauczyciela... już 
miał siadać kiedy ja od-
sunąłem krzesło... 

 

Ojciec uznał, że jego syn za dużo czasu spędza grając na komputerze. Chcąc 
go zmotywować do większego wysiłku w nauce, powiedział do niego: 
- Kiedy Abraham Lincoln był w twoim wieku, czytał książki przy świetle komin-
ka. 
Syn odpowiedział bez odrywania wzroku od komputera: 
- Kiedy Lincoln był w twoim wieku, był już prezydentem Stanów Zjednoczonych 

- No, córeczko, pokażmy 
, jak się ładnie nauczyłaś 
nazw miesięcy: 
- Sty...? 
- Czeń! 
- Lu...? 
- Ty! 
- A dalej sama! 
- Rzec, cień, aj, wiec, 
piec, pień, sień, nik, pad i 
dzień! 
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 W czasach pandemii 

nie wychodzi się z domu – 

nie spotyka się z przyjaciół-

mi, nie chodzi na zajęcia do-

datkowe itd. Nie oznacza to 

jednak, że musisz się nudzić. 

Prezentujemy najciekawsze pomy-

sły na spędzenie wolnego czasu: 

 Czytaj książki, redukuje to stres, 

poprawia pamięć, inspiruje  

i rozwija wyobraźnię. 

 Ucz się języków obcych, przy-

niesie to korzyści w przyszłości, 

swobodne podróżowanie, szer-

szy dostęp do informacji i peł-

niejsze obcowanie z kulturą. 

 Ćwicz, 20 brzuszków, przysia-

dów, skłonów i podskoków po-

mogą ci one utrzymać zdrowie. 

 Rozwiązuj łamigłówki, dzięki 

nim będziesz mądrzejszy. 

 Graj w szachy, poprawiają one 

zdolności intelektualne, popra-

wiają umiejętności arytmetycz-

ne, kształcą umiejętność strate-

gicznego myślenia. 

 Stwórz coś np. półkę do pokoju 

czy karmnik dla ptaków, rozwi-

nie to twoją wyobraźnię. 

 Naucz się grać na instrumencie, 

gra na instrumencie zmniejsza 

stres i depresje oraz wzmacnia 

funkcje wykonawcze mózgu.  

 Napisz opowiadanie, albo na-

wet książkę, rozwinie to twoją 

wyobraźnię. 

 Ugotuj coś albo upiecz, reduku-

je to stres i relaksuje. 

 Zadzwoń do dziadków, ważny 

jest kontakt z osobami starszy-

mi. 

 Uszyj coś, redukuje to stres. 

 Namaluj coś, rozwinie to twoją 

wyobraźnię, zredukuje stres  

i zrelaksuje cię. 

 Napisz pamiętnik, rozwija to 

wyobraźnię, redukuje stres  

i relaksuje. 

Aleksander Koziak  

Pomysły  
na twórcze i ciekawe  

spędzenie wolnego czasu. 
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Szkoła w czasach pandemii 

 

 Przez ostatnie pół ro-

ku nasze życie codzienne 

bardzo się zmieniło. Na 

dworze trzeba chodzić w 

maseczkach, w sklepach 

utrzymywać dystans, szkoła 

jest zamknięta, a lekcje od-

bywają się elektronicznie. 

 

 Wiele ludzi różnie reaguje 

na zdalne nauczanie. Jednym się 

podoba, drugim nie. Z jednej stro-

ny nie trzeba chodzić do szkoły 

ani pakować plecaka, z drugiej 

jednak siedzenie pięć lub więcej 

godzin dziennie przed ekranem 

raczej nie działa dobrze na oczy 

ani na mózg. 

 

Główne zalety zdalnego naucza-

nia: 

 nie trzeba pakować pleca-

ka, 

 droga do szkoły to teraz 

tylko trzy metry, 

 nie trzeba nosić mundur-

ka, 

 większa wygoda i komfort, 

 krótsze lekcje. 

 

Wady zdalnego nauczania: 

 długi czas przebywania 

przed ekranem, 

 brak bezpośredniego kon-

taktu z rówieśnikami, 

 brak bezpośredniego kon-

taktu z nauczycielami, 

 nie spędzamy czasu na 

świeżym powietrzu idąc do 

szkoły i z niej wracając, 

 obecnie nie ma kół zainte-

resowań ani zajęć dodatko-

wych, 

 brak możliwości bezpo-

średniej pracy zespołowej na 

lekcjach. 

 

A co Ty sądzisz o zdalnym naucza-

niu? 

Tomek Mazur 

 Trwa pandemia COVID19. 

W tych trudnych czasach nieu-

stannie musimy siedzieć w domu.  

Zamiast normalnych lekcji, mamy 

lekcje zdalne, patrzymy ciągle w 

monitor laptopa lub komputera.  

Z tego powodu może pogarszać 

się nam wzrok. To jeden z licz-

nych minusów zdalnego naucza-

nia. Jednak też są plusy tego typu 

nauki. Oto plusy i minusy lekcji 

zdalnych.              Małgosia Zając 

Plusy: Minusy: 

Urozmaicenie lekcji dzięki wykorzystaniu 
różnego rodzaju multimediów, 

Brak bezpośredniego kontaktu z rówieśni-
kami, 

Wszystko jest pod ręką w związku z tym 
brak nieprzygotowań, 

 Słabsze przyswajanie nowego materiału, 
przez brak nadzoru nauczyciela, 

Utrwalenie rodzinnych więzi, Uzależnienia od urządzeń elektronicznych, 

Krótsze lekcje i dłuższe przerwy ( więcej 
odpoczynku), 

Mniej czasu spędzanego na świeżym po-
wietrzu, 

Nawet gdy jesteś chory możesz uczestni-
czyć w lekcji. 

Możliwość wykonania zadań uczniów 
przez rodziców i starsze rodzeństwo 

Plusy i minusy zdalnego nauczania  
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Pandemia. Co czują uczniowie? 

Jak wszyscy dobrze wiedzą 

obecnie na świecie każdy kraj 

zmaga się z pewnym proble-

mem. Tym problemem jest 

pandemia Covid 19, która to-

warzyszy nam już ponad pół 

roku. Na przestrzeni tych kilku 

miesięcy nasze życie zmieniło 

o 180 stopni. Na przykład gdy 

wchodzisz do sklepu musisz 

założyć maseczkę i zdezynfe-

kować ręce przed wejściem. 

To jedno z wielu obostrzeń, 

które nas w tych czasach obo-

wiązują. Pozamykano wiele 

miejsc publicznych takich jak 

siłownie, baseny i między inny-

mi szkoły. Jak wygląda życie 

uczniów podczas pandemii? 

Jak wygląda nauka zdalna  

z naszej perspektywy? Na te 

pytania postaram się odpowie-

dzieć w tym artykule. 

 

Nasza nauka stacjonarna trwa-

ła zaledwie półtora miesiąca. 

Po tym czasie wszyscy musie-

liśmy przejść na zdalne nau-

czanie. Na obecną chwilę ma 

ono trwać dwa tygodnie jednak 

może się to przedłużyć z po-

wodu dużego wzrostu zacho-

rowań w kraju. Zdalne naucza-

nie w naszej szkole odbywa 

się na aplikacji „Teams”. Jest 

to według mnie o wiele lepsza 

platforma niż ta, którą mieliśmy 

parę miesięcy temu. Lekcje na 

Teams są moim zdaniem  

o wiele bezpieczniejsze. Nie 

jest tak łatwo się do nich wła-

mać osobom trzecim. Wcze-

śniej było inaczej. Wystarczyło, 

że poda się tylko linka do spo-

tkania jakimś obcym osobom  

i już każdy mógł wejść na lek-

cje bardzo je utrudniając. Na 

szczęście w mojej klasie taka 

sytuacja nie miała miejsca, ale 

wiem, że niektóre klasy miały  

z tym mały problem. 

 

Jak wygląda nauka zdalna  

z naszej perspektywy? 

 

Zdalne nauczanie ma swoje 

plusy i minusy. Na pewno 

pierwszym plusem jest to, że 

nie trzeba tak wcześnie wsta-

wać. Łatwiej jest podejść do 

komputera, który jest w na-

szym własnym pokoju niż iść 

do szkoły 15 min na pieszo. 

Przynajmniej dla mnie jest to 

duże ułatwienie. Poza tym ja 

jako osoba zapominalska nie 

muszę się martwić, że zapo-

mnę zeszytu albo ćwiczeń, bo 

wszystko i tak mam pod ręką. 

Jednak na tym plusy się koń-

czą. Po pierwsze: Podczas na-

uki zdalnej trudno utrzymać 

kontakt z rówieśnikami z klasy. 

Po drugie: To ciągłe siedzenie 

przed komputerem czasem 

nawet około siedmiu godzin 

dziennie jest wyczerpujące dla 

oczu. Na szczęście często na-

uczyciele skracają lekcje do 

około 30-35 minut, co napraw-

dę pomaga. Jednak i tak jest 

ciężko. 

Po trzecie: Częsty brak inter-

netu i zakłócenia. Większości 

uczniów jak też i nauczycielom 

zdarzyło się mieć problem  

z połączeniem na lekcjach 

przez słaby internet. 

Po czwarte: Lekcje WF. Nie 

oszukujmy się. Lekcje WF 

przez komputer trochę gryzą 

się z ideą sportu. Skakanie  

i rozciąganie się w pokoju 

mocno różni się od tradycyjne-

go WF-u, który mamy w szko-

le. 
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Po piąte: Brak normalnego sty-

lu życia. Ten jeden powód pod-

sumowuje wszystkie pozostałe. 

Dla każdego e-lekcje to coś 

nowego i nikt jeszcze do tego 

do końca nie przywykł. W szko-

le spotykaliśmy się z rówieśni-

kami i nauczycielami twarzą  

w twarz, teraz niestety nie ma-

my takiej możliwości. Teraz 

jest o wiele lepiej niż w kwiet-

niu. Obecnie mamy bezpośred-

ni kontakt z nauczycielami od 

każdego przedmiotu. Jednak to 

dalej nie to samo co w zwy-

czajnej szkole. 

 

Podsumowując: Każdy z nas 

ma teraz trudno jednak trzeba 

się z tym pogodzić. Obostrze-

nia nie zostały wprowadzone 

bez powodu i trzeba ich prze-

strzegać. Dbajmy o siebie!  

W tych czasach szczególnie 

trzeba dbać o odporność. Te-

raz pokażę wam kilka zasad 

które nas obowiązują. 

-Kiedy wychodzisz z domu za-

łóż maseczkę na nos i usta. 

-Unikaj miejsc, w których jest 

dużo ludzi. 

-Staraj się nie mieć zbyt bli-

skiego kontaktu z osobami 

starszymi np. z dziadkami. Pa-

miętajmy, że to oni są w naj-

większej grupie ryzyka. Zaw-

sze można do nich zadzwonić  

i porozmawiać. 

-Gdy już musisz przebywać  

w miejscu z obcymi ludźmi za-

chowaj od nich dwa metry od-

stępu i miej na sobie masecz-

kę. 

-Po godzinie 16 warto jest 

wyjść na krótki spacer obok 

domu, żeby zaczerpnąć świe-

żego powietrza. 

 

To jedne z najważniejszych za-

sad, których powinniśmy prze-

strzegać. I tutaj apeluję do 

was, żeby nie naruszać tych 

nakazów. Jeśli to robisz to 

przestań, bo narażasz swoje 

życie i innych. Miejmy nadzieję, 

że niedługo to wszystko się 

skończy i wrócimy do normal-

nego życia. 

 

Hania Pajek 

Co roku jedenastego listopa-

da obchodzimy Święto Nie-

podległości. Jest to święto upa-

miętnienia odzyskania przez Pol-

skę niepodległości 11 listopada 

1918 roku po 123 latach zaborów 

(1795–1918).  

 Od rozbioru Polski przez 

Rosję, Prusy i Austrię w 1795 roku 

naszego kraju nie było na mapie. 

Naród nadal istniał, ale teren kra-

ju, administracja i rządy były pod 

władzą zaborców. Polacy w tym 

czasie wiele razy próbowali odzy-

skać niepodległość. Największymi 

zrywami niepodległościowymi 

były powstania – listopadowe 

(1830 r.) i styczniowe (1863 r.), 

które zakończyły się niepowodze-

niem. Największa realna szansa 

na odzyskanie wolności zaistniała 

w roku 1914, gdy wybuchła I woj-

na światowa. Wojna ta dała Pola-

kom nadzieję na powrót na mapę 

Europy. 

 I wojna światowa  zakoń-

czyła się właśnie 11 listopada 

1918 r. po kapitulacji Niemiec na 

froncie zachodnim. Również tego 
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dnia Rada Regencyjna przekazała 

uwolnionemu z twierdzy magde-

burskiej Józefowi Piłsudskiemu 

władzę wojskową i naczelne do-

wództwo podległych jej wojsk pol-

skich, a wojska niemieckie zaczęły 

wycofywać się z Królestwa Pol-

skiego. W tym dniu Polska po 123 

latach odzyskała niepodległość  

i powróciła na mapę Europy.  

 Polska mogłaby nigdy nie 

odzyskać niezależności, gdyby nie 

niezłomność wielu naszych przod-

ków, którzy przelali krew za utra-

coną Ojczyznę. Mimo wielu prób 

zaborców wynarodowiania Pola-

ków, zakazów używania języka 

polskiego oraz czytania czy śpie-

wania po polsku nieprzyjaciele nie 

zdołali zabić ducha polskości. 

Dzięki temu teraz możemy cieszyć 

się wolnością, nikt nam nie narzu-

ca innej kultury czy języka, może-

my wybrać, gdzie i jak chcemy żyć. 

11 listopada 1937 r. odbyły się 

pierwsze obchody Święta Niepod-

ległości jako święta państwowego. 

Ustanowiono je ustawą sejmową 

z 23 kwietnia 1937 roku, podpisa-

ną przez prezydenta Ignacego Mo-

ścickiego.  

  W latach 1939-1944 oficjalne lub 

jawne obchodzenie Święta Nie-

podległości było niemożliwe.  

  W roku 1945 władze komuni-

styczne świętem państwowym 

uczyniły dzień 22 lipca, rocznicę 

ogłoszenia Manifestu PKWN. 

W okresie PRL Święto Niepodle-

głości zostało zakazane. Jakiekol-

wiek próby kultywowania obcho-

dów dnia 11 listopada groziły su-

rowymi represjami ze strony 

władz. Mimo to, w latach 70. 

przed Grobem Nieznanego Żołnie-

rza odbywały się patriotyczne ma-

nifestacje, które władze uznawały 

za nielegalne zgromadzenia. Po 

raz ostatni zostały one rozpędzo-

ne przez milicję w 1988 r., w 70. 

rocznicę odzyskania niepodległo-

ści. 

 Święto Niepodległości 11 listopa-

da przywrócono ustawą sejmową 

w 1989 roku. Obecnie jest dniem 

wolnym od pracy, uroczyście 

świętowanym w całym kraju. Cen-

tralne obchody, w których uczest-

niczą przedstawiciele najwyższych 

władz państwowych, są organizo-

wane przed Grobem Nieznanego 

Żołnierza na pl. Piłsudskiego  

w Warszawie. Święto Niepodle-

głości świętujemy w całej Polsce. 

Odbywają się liczne obchody, 

marsze, biegi, koncerty czy wykła-

dy. W każdej szkole z okazji tego 

święta zwoływane są apele, 

a dzieci recytują wiersze patrio-

tyczne, śpiewają piosenki i biorą 

udział w przedstawieniach.  

Jak dziś pokazać, że jest się pa-

triotą? 

Aby pokazać, że jest się patriotą 

należy szanować swój kraj, Okazy-

wać szacunek i umiłowanie ojczy-

zny, stawiać dobro własnego kraju 

na pierwszym miejscu. Dbać  

o przyrodę i dobra publiczne.  

Nie można wstydzić się, że jest się 

Polką, czy Polakiem. Przebywając 

za granicą należy godnie repre-

zentować swój kraj. Nale-

ży szanować język polski. Patriota 

powinien także znać historię Pol-

ski, bohaterów narodowych i pol-

skie tradycje. Powinien znać polski 

hymn, a podczas jego śpiewu stać 

na baczność. Mieć szacunek dla 

godła oraz flagi Polski i  nie wsty-

dzić się wywiesić jej przed domem 

w czasie świąt państwowych. 

Aleksander Koziak  
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