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Życzymy Ci mądrych obywateli, którzy będą Cię zawsze bronić i stać na straży wolności. Życzymy również, 
byś była domem dla wszystkich Polaków, do którego zawsze można wrócić. By już nikt nie musiał Cię  

opuszczać i tęsknić. Życzymy Ci, żebyś już na zawsze była wolna i niepodległa. Pięknie rozwijaj się, bądź 
wzorem ładu, porządku i dobrobytu, miejscem życia, miłości, szczęścia, uśmiechu oraz radości... 
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11:11 ,,Dla Niepodległej”  
Magiczna liczba, to o tej godzinie nasi uczniowie, włączając  
się do ogólnopolskiej akcji MEN-, ,Rekord dla Niepodległej”,  
odśpiewali hymn Polski. Następnie wysłuchali pełnego refleksji  
montażu słowno - muzycznego przygotowanego przez uczniów klas: 
IIA,IID,IIs i IIIi pod kierunkiem pani Anny Mazur. Zwieńczeniem 
uroczystości była prelekcja wieloletniego nauczyciela naszej szkoły 
(można rzec ikony)- pana Jana Zawadzkiego. Na zakończenie  
rozdano nagrody zwycięzcom Konkursu Historycznego. O scenogra-
fię zadbała pani Aleksandra Kałużna i uczniowie klas: 2D oraz 2e. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wykład na temat setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości poprowadził profesor                
Uniwersytetu Łódzkiego dr hab. Dariusz            
Jeziorny - dyrektor Instytutu Historii UŁ. 
Uczestnikami były klasy: I AD, II D i III D.  
Wykładowca przybliżył słuchaczom najważ-
niejsze wydarzenia związane z odzyskaniem 
wolności przez nasz kraj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasi uczniowie i nauczyciele uczestniczyli również w miejskich  
obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości: w mszy 
świętej pod przewodnictwem ks. biskupa prof. dr. hab. Andrzeja  
Franciszka Dziuby – ordynariusza łowickiego oraz w uroczystości  
na Placu Piłsudskiego. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: pani  
Aleksandra Michalik i pan Sławomir  Podemski. 
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        Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone  każdego roku 11 listopada, aby upamiętnić              

odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach niewoli i powrót na europejskie mapy. 

 

Przypomnijmy, że szansa na odzyskanie przez Polskę         

niepodległości pojawiła się już na przełomie października      

i listopada 1918 r. Sytuacja międzynarodowa była dla Polski 

wyjątkowo korzystna. Zakończenie I wojny światowej  

to był ten promyk nadziei, na który pokolenia Polaków  

czekały ponad 120 lat. Klęska Niemiec, rozpad Austro-

Węgier – tych sprzyjających okoliczności Polacy nie mogli 

zaprzepaścić. 

•  W Warszawie od września 1917 r. działała powołana 

przez Niemcy i Austro-Węgry Rada Regencyjna. Na 

początku listopada 1918 r. regenci starali się powołać rząd.        

                                                     

• 28 października 1918 r. w Krakowie posłowie polscy do parlamentu austriackiego powołali Polską 

Komisję Likwidacyjną, która dwa dni później przejęła władzę w Galicji, na jej czele stanął                 

Wincenty Witos.                        

                                                         

• W nocy z 6 na 7 listopada w zajętym kilka dni wcześniej Lublinie powołano Tymczasowy Rząd    

Ludowy Republiki Polskiej, którego premierem został Ignacy Daszyński, przywódca galicyjskich 

socjalistów.  

Sytuację polityczną w Warszawie zmieniło w sposób           

zasadniczy przybycie 10 listopada 1918 r. z Berlina, uwolnio-

nego z twierdzy magdeburskiej Józefa  Piłsudskiego.  

Tuż po przybyciu do Warszawy Piłsudski odbył rozmowy z 

członkami Rady Regencyjnej. W ich wyniku zrezygnował z 

planowanego wyjazdu do Lublina, gdzie od trzech dni na wy-

zwolonych terenach działał Tymczasowy Rząd Republiki Pol-

skiej z Ignacym Daszyńskim na czele. Rząd ten na wiadomość 

o jego powrocie oddał mu się do dyspozycji. 

Dzień po przybyciu Piłsudskiego, mianowicie -11 listopada 1918 roku podpisany został w Compiegne   

traktat pokojowy między Francją a Niemcami, kończący I wojnę światową. Stacjonującym w Warszawie 

niemieckim władzom wojskowym Józef Piłsudski zaproponował, by złożyły broń i wyjechały z miasta. Na 

prośbę Rady Regencyjnej objął on w tym dniu dowództwo nad Polską Siłą Wojskową. Niemcy zgodzili się 

i w ciągu trzech dni opuścili ziemie dawnego Królestwa Polskiego. 
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• 11 listopada 1918 rozbrojony został okupacyjny korpus wojsk niemieckich  stacjonujący w stolicy. 

Wolny był Kraków, Lublin, Cieszyn. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego 

chaosu wyłaniała się nowa Polska. 

 

• 12 listopada Józef Piłsudski wydał rozkaz polskim   

siłom zbrojnym: – Żołnierze! Obejmuję nad Wami komen-

dę w chwili, gdy serce w każdym Polaku bije silniej              

i żywiej, gdy dzieci naszej ziemi ujrzały słońce swobody                

w całym jej blasku! Z Wami razem przeżywam wzruszenie 

tej godziny dziejowej, z Wami razem ślubuję życie i krew 

swoją poświęcić na rzecz dobra Ojczyzny i szczęścia jej 

obywateli!   

 

    

• 14 listopada Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu, który 16 listopada               

jako Naczelnik Państwa zadeklarował powstanie Państwa Polskiego.     

 

• Ostatecznie 18 listopada pierwszy oficjalny rząd niepodległej Polski utworzył inny socjalista      

Jędrzej Moraczewski, który nie wzbudzał tak wielkich obaw prawicy jak Daszyński.   

           

• Cztery dni później 22 listopada 1918 r. nowy rząd opracował, a Piłsudski zatwierdził                       

„Dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej”. Na mocy tego dekretu,               

który był swego rodzaju ustawą zasadniczą. 

Głodni, obdarci, zziębnięci, ale wolni Polacy przeżywali tę zimną jesień, radośniejszą od najpiękniejszej 

wiosny, bo za strawę i odzież, za źródło energii i siłę napędową starczyła nam powszechna świadomość, 

że wszelkie przeszkody i trudności są nieważne, tak jak nieważne są różnice polityczne i klasowe,        

gdy z letargu powstaje znów ta, która w sercach naszych nigdy nie zginęła – NIEPODLEGŁA POLSKA. 

Narodowe Święto Niepodległości jest wolne od pracy. 

Ustanowił je takim Józef Piłsudski dla podkreślenia wagi 

święta i możliwości swobodnego obchodzenia rocznicy.  

11 listopada na ulicach wszystkich miast panowała euforia 

z powodu rodzącej się niepodległości. Dzień ten był dla 

wszystkich Polaków przepełniony radością, odrodziło  

się państwo  polskie, atmosfera szczęścia panowała              

przede wszystkim w Warszawie, gdzie rozgrywały 

się najważniejsze sprawy. 

 ,,Warszawa żyła w tych dniach na ulicach’’. 
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Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku.         
Dla upamiętnienia tamtych wydarzeń co roku obchodzimy      
Narodowe Święto Niepodległości, a w całej Polsce                  
organizowane są różne inicjatywy : Marsz Niepodległości            
czy Bieg Niepodległości.  

Oto kilka ciekawostek z historii tego dnia oraz jego obchodów. 

• Dzień 11 listopada to umowna data. Polska odzyskiwała 
niepodległość stopniowo, a niepodległość Polski Rada           
Regencyjna ogłosiła nie 11, a 7 listopada 1918 roku. 

• 11 listopada 1918r. zakończyła się I wojna światowa. 
Państwa Ententy i Cesarstwa Niemieckiego podpisały 
rozejm w wagonie stojącym w lesie pod Compiègne     
we Francji. 

• Jako pierwszy niepodległość odzyskał Tarnów. 

• Świętowanie 11 listopada wybrano                                            
w II Rzeczypospolitej. 11 listopada 1918 roku Rada            
Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. 

• Od 1939 do 1989 roku obchody święta były zakazane. 

• W 1945 roku komunistyczny rząd ogłosił 22 lipca jako święto narodowe, nazywając                                 
je Narodowym Świętem Odrodzenia Polski, zniesiono obchody listopadowe. 

• Narodowe Święto Niepodległości jest wolne  
od pracy. Ustanowił je takim jeszcze Józef Piłsudski 
dla podkreślenia wagi święta i w celu swobodnego 
obchodzenia rocznicy. 

• Nie obchodzono święta 11 listopada w PRL,    
a wyjątkiem były czasy Solidarności (1980-81).   
Kiedy Polacy odzyskiwali świadomość patriotyczną.  

 

• Oficjalnie przywrócono pamięć o tym dniu ustawą z 1989            
roku. Odtąd 11 listopada obchodzimy dzień pod nazwą             
Narodowe Święto Niepodległości. 

• Corocznie w samo południe przed Grobem Nieznanego       
Żołnierza odbywa się uroczysta zmiana warty.                               
W całej Polsce przed patriotycznymi pomnikami składane                   
są kwiaty. 
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Józef Piłsudski (1867-1935) 

Był przywódcą ruchu niepodległościowego oraz marszałkiem Polski.                  
W młodzieńczych latach zamieszany w próbę zamachu na cara Aleksandra III      
i zesłany na Syberię. Po powrocie został jednym z dowodzących Polskiej Partii 
Socjalistycznej. Podczas rewolucji w 1905r. był twórcą Organizacji Bojowej PPS 
oraz ruchu niepodległościowego w Galicji. Po wybuchu I wojny światowej    
wkroczył do Królestwa Polskiego i brał udział w walce z wojskami rosyjskimi. 
Został komendantem I Brygady Legionów Polskich i twórcą konspiracyjnej     
Polskiej Organizacji Wojskowej. Latem 1917 Piłsudski wezwał legionistów,            
aby odmówili złożenia przysięgi na wierność sojuszu z tymi państwami,                     
co zakończyło się jego aresztowaniem i osadzeniem w Magdeburgu, skąd został 
zwolniony w 1918 r. Po powrocie objął urząd Naczelnika Państwa, a w 1920 r. 
mianowano go marszałkiem Polski. Był twórcą Wojska Polskiego i triumfującym 
Naczelnym Wodzem w wojnie z Rosją. 

Wincenty Witos (1874-1945) 

Galicyjski polityk, działacz Stronnictwa Ludowego, od 1914 roku związany z Polskim 
Stronnictwem Ludowym „Piast”. W październiku 1918 roku przewodził Polskiej   
Komisji Likwidacyjnej, która była namiastką polskiego rządu w Galicji. 

Ignacy Paderewski (1860-1941) 

Światowej sławy pianista, podczas I wojny światowej stał się 
orędownikiem sprawy polskiej na Zachodzie. W czasie     
pobytu w Stanach Zjednoczonych próbował przekonać pre-
zydenta Wilsona do wystąpienia na rzecz praw narodu pol-
skiego do niepodległości. Przyjazd  Paderewskiego w 1918 r. 

do Poznania był impulsem do wybuchu powstania wielkopolskiego. W 1919 r. 
objął stanowisko rządu premiera RP, a także ministra spraw   zagranicznych. 

Józef Haller (1873-1960) 

Stanął na czele II Korpusu Polskiego. W 1918 r. Korpus 
stoczył walkę z Prusami, podczas której uległ rozbiciu. Haller przedostał  
się do Francji, gdzie przewodniczył Armii Błękitnej, która uczestniczyła w ostatniej 
fazie walk z wojskami niemieckimi na froncie zachodnim. 

 Każda z tych postaci przyczyniła się w dużym stopniu do odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę. Zasłużonych dla polskiej suwerenności jest jednak tysiące innych 
Polaków, którzy w różny sposób poświęcali się dla kraju. Kraju, który po 123 latach 
powrócił na mapę Europy. 
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Czym jest patriotyzm? Jak definiuje to pojęcie Słownik 
Języka Polskiego? ,,Postawa wobec ojczyzny,  narodu, przeja-
wiająca się rzetelną pracą, przedkładaniem nadrzędnych          
wartości (np. niepodległość) nad własne cele, gotowością            
do ich obrony nawet za cenę życia”  

Na przestrzeni wieków zmieniało się postrzeganie        
patriotyzmu przez Polaków. W średniowieczu miał on wymiar 
głównie lokalny, a świadomość przynależności do narodu jako 
jedności miała jedynie szlachta. Dopiero w XIV w. powstało 
pojęcie Corona Regni Poloniae (Korona Królestwa Polskiego)   
i zaczęto pojmować ojczyznę w szerszym znaczeniu. 

W XIX wieku, gdy Polacy znaleźli się pod zaborami, patriotyzm przejawiał się w walce                  
o odzyskanie niepodległości oraz w pracy na rzecz rozwoju cywilizacyjnego tzw. pracy organicznej. 

Sprzyjały temu zabory, powstania. Zarówno młodzi, jak i starsi ludzie mogli się „wykazać” swoją 
miłością do ojczyzny. Często dochodziło do rozlewu krwi, aresztowań, ludzie poświęcali życie w imię 
ważnych dla nich wartości: Boga, Honoru i Ojczyzny. Takie heroiczne, bohaterskie postawy nie były  
rzadkością.   

Dziś wygląda to nieco inaczej. Już od wielu lat żyjemy w wolnym, suwerennym kraju, więc obce  
są nam wydarzenia, których doświadczali reprezentanci pokolenia Kolumbów czy osoby żyjące                         
w PRL-u. Dobrze, że nie musimy oddawać życia za Ojczyznę.  

Kiedyś patriotyzm wymagał poświęceń, ludzie żyli w naprawdę ciężkich czasach, gdzie śmierć       
i walka były nieodłącznym elementem życia codziennego, współcześnie nie musimy walczyć o wolność,    
o prawo do istnienia, ale czy przez to mamy zapominać o tym, co dla każdego obywatela Polski powinno 
być ważne, mianowicie jej dobro?  

Życzyłabym Polsce, aby popularna obecnie odzież patriotyczna nie była tylko powierzchownym                   
atrybutem miłości do ojczyzny czy sezonową modą, ale wyrazem szacunku do historii swego NARODU.                        

Dzisiejszy patriota to człowiek prawy, honorowy, postępujący zgodnie ze swoim sumieniem,  
a jednocześnie dbający o dobre imię ojczyzny, szanujący jej symbole i aktywnie uczestniczący w jej życiu.  

Ilu jest wśród nas takich ludzi?  
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D.P:  Każdy pewnie odpowie na pytanie czym jest patriotyzm dość standardowo, że to umiłowa-

nie Ojczyzny. Dla mnie osobiście to zachwyt nad urokiem polskich krajobrazów przy bezpośred-

nim kontakcie z przyrodą. Jestem w stanie chociażby przywołać ze wspomnień piękne, pełne  

zachwytu chwilę z pobytu w górach, w Beskidzie Niskim, gdy idąc zacienioną doliną,  

podziwiałam oblodzony i błyszczący w słońcu las (wyglądał jak kryształowa konstrukcja).                                      

Nie wiąże swego umiłowania Ojczyzny z konkretnym regionem Polski, z żadną tradycją ludową, 

bo pochodzę z tzw. Ziem Odzyskanych, gdzie ludność to mieszanka wszystkich części naszego 

kraju  

P.B: Zgodnie z definicją to przede wszystkim umiłowanie ojczyzny i narodu, ja oczywiście dodam 
znajomość historii, przejawiająca się szacunkiem do naszych przodków. Nasza historia jest dość 
skomplikowana, ale na pewno może inspirować, uczyć i wskazywać właściwe postawy                     

obywatelskie.  

D.P: Nie wyobrażam sobie życia Polaków bez odzyskania niepodległości. Nie chce wracać         

do   czasów stanu wojennego, który przeżyłam w trakcie studiów na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim - 600km od domu rodzinnego. Mój brat był w czynnej służbie wojskowej,                       

a tato w zmilitaryzowanym przedsiębiorstwie komunalnym. Na rozmowę międzymiastową –  

kontrolowaną czekało się na poczcie kilka godzin – to taki mini obrazek z tamtych czasów.                           

p. Dorota Potakiewicz p. Paweł Babecki 
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P.B: Myślę, że każde pokolenie miałoby swoje powstanie narodowe, cały czas byśmy walczyli.           

Polacy   w obliczu zagrożenia potrafią się jednoczyć i wspólnie działać. Nieustanna walka, na każdym 

polu, aż do skutku, czyli uzyskania wolności.  

D.P:  Nie sądzę, żeby patriotyzm zanikał, chociaż dzisiaj            

łatwiej młodym odnaleźć się poza granicami Polski. Myślę,            

że jak zawsze wiele zależy od wychowania i od osób, które młody 

człowiek uzna za ważne w swoim życiu. Faktem jest, że dzisiaj 

brakuje nam autorytetów, bo każdego można obrazić czy         

ośmieszyć i trudniej nam się identyfikować z jakimś wzorcem 

osobowym. Dla mnie takim wzorcem był Jan Paweł II, którego 

początek pontyfikatu przypadał na okres III klasy liceum.          

Był i wielkim człowiekiem, i wielkim polskim patriotą.   

 

 

P.B: I tak, i nie, na pewno dziś są w modzie postawy kosmopolityczne, ale dostrzegam także wiele       
elementów, które świadczą, iż kochamy nasz kraj. Dziś każdy z nas w różny sposób rozumie patriotyzm, 
myślę jednak, że powinna nas łączyć jedna myśl – dobro ojczyzny i wspólnoty, którą tworzymy.           
Postawy patriotyczne to dziś szeroki wachlarz działań, poczynając od segregacji śmieci, a kończąc          
na postawie obywatelskiej, która przejawiać się może w udziale w wyborach, dbaniu o środowisko           
naturalne czy po prostu bycie przyzwoitym uczniem, pracownikiem i człowiekiem.  

 

D.P: Zdecydowanie pochwalam akcje pro – patriotycz-

ne, bo uczą dumy bycia Polakiem. Sama nie biorę 

udziału w takich akcjach z wyjątkiem uroczystości     

patriotyczno – religijnych. Myślę, że ciekawym rozwią-

zaniem jest tworzenie nowoczesnych muzeów takich 

jak chociażby Muzeum Powstania Warszawskiego.             

Taka forma na pewno uczy historii, ale też dumy                         

z przynależności do tak walecznego narodu.  

 

P.B: Nie wiem, co mamy na myśli mówiąc akcja  
patriotyczna. Dla mnie to każde mądre działanie na 
rzecz naszej wspólnoty w której żyjemy, np. różnego rodzaju akcje charytatywne. Wszystko co nas łą-
czy, a nie dzieli, chociażby wspólne obchody rocznicy odzyskania niepodległości czy innych świąt i 
rocznic związanych z historią naszego kraju.   
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Pozornie proste pytanie, które jednak dla wielu osób może stanowić problem. Temat rzeka ożywiający 
dyskusję podczas wielu spotkań towarzyskich, ale również powód wielu sporów politycznych.              
Dla jednych patriotyzm to bardzo głębokie i ważne  uczucie, dla innych ogranicza się do wywieszenia     
flagi w Narodowe Święto Niepodległości. Są również Polacy, którzy traktują patriotyzm całkowicie           
obojętnie. A co sądzą na ten temat uczniowie naszej szkoły?  

Według mnie patriotyzm jest to przede wszystkim poszanowanie i umiłowa-
nie swojego ojczystego kraju, kraju, w którym człowiek się urodził.           
Prawdziwy patriota powinien kochać swoją ojczyznę i być w stanie                
w każdym momencie poświęcić jej swoje życie. Powinien nie tylko wyrażać 
swoje zdanie na temat państwa, ale także czynnie uczestniczyć w tym,            
co w danym momencie się dzieje.         

„Bóg, Honor, Ojczyzna” to wartości, według których należy się kiero-
wać. „ Patriotyzm nie polega na przekrzykiwaniu się kto Polskę bardziej 
kocha. Rzecz w tym, aby po cichu, z zaciętymi zębami, nieco pochylonym 
karkiem, ale z podniesioną głową żyć w niej i nie uciekać.”                    - 
Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec”. 

 

Piotr Sujecki 

Kiedyś patriotyzm to gotowość do poświęcenia się dla ojczyzny, stawianie dobra 
swego kraju ponad interesy własne. Obecnie patriotyzm to uczciwe i rzetelne           
wypełnianie codziennych obowiązków, a tak naprawdę to wielkie i bliskie sercu każ-
dego człowieka słowo o ogromnej wartości. Prawdziwym patriotą 
zaś jest ten, kto kocha i szanuje swój kraj.  

Michał Sęczkowski 

Patriotyzm to miłość do ojczyzny. Nasi przodkowie nie bali się           
oddać się życia za swój kraj. Pozwoliło to im i nam żyć w wolnej Polsce. Dziś, znając          
historię naszego państwa, z dumą możemy nazywać się Polakami. 

Patriotyzm aktualnie jest dla mnie rzeczą, na którą poświęcam mało swojej 
uwagi. Uważam jednak, że każdy kto żyje w naszym kraju i czuje się     
Polakiem, powinien być patriotą. Powinniśmy szanować nasze symbole 
narodowe i naszą naprawdę ciekawą historię. 

                     Karol Borkowski 

                 Justyna Kurnatowska 

Patriotyzm to miłość do ojczyzny, do kraju, w którym         
się urodziłeś. Moim zdaniem, prawdziwym patriotą można   
nazwać człowieka, który jest przywiązany do swojego kraju. Moja ojczyzna 
to ziemia, na której żyli moi przodkowie, którzy walczyli o nasz naród. 

                      Karolina Kieszkowska 
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Nauka patriotyzmu nie tylko na lekcjach … 
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce do Gdańska.  
 Pierwszym przystankiem podróży było Westerplatte. Spacerowali-

śmy w słońcu i jesiennej aranżacji przyro-
dy, wdychając pachnące morzem powie-
trze, a przy pomniku przeżyliśmy chwilę 
zadumy nad losami żołnierzy polskich  
broniących granicy morza przed niemiec-
kim najeźdźcą. 
Następny przystanek, Muzeum II Wojny 
Światowej, miał uświadomić nam ogrom 
nieszczęścia i tragedii, jaką niosła ze sobą 
w krajach Europy i Azji II wojna światowa. 
Muzeum, ze swymi interaktywnymi ekspozycjami oraz rzeczywistych  
rozmiarów aranżacjami miejsc, zrobiło na nas ogrom-
ne wrażenie. Poznaliśmy historie powstania nastrojów 

nazistowskich w Europie, wybuchu wojny, okupowanych terenów, wysiedleń, 
codzienności życia w czasie wojny, obozów koncentracyjnych, eksterminacji 

narodu żydowskiego, mordu dokonanego  
na polskich oficerach w Katyniu, ruchu oporu  
i wyzwolenia, które przyszło tak późno. Byliśmy 
wszyscy zadziwieni i pod wrażeniem prezento-
wanych eksponatów muzealnych i wydarzeń.  
To była niesamowita lekcja historii. Wycieczkę 
zorganizowała pani Agnieszka Sztarbała. 
 
Inną inicjatywą w ramach krzewienia postaw 
patriotycznych wśród młodzieży było czytanie 
książki-nierozerwalnie związanej z odzyskaniem przez Polskę niepod-

ległości-Przedwiośnia S. Żeromskiego:                                                                                                  
"Staszic" już po raz kolejny wziął udział w ogólnopolskiej akcji  
NARODOWEGO CZYTANIA. We wtorkowe południe w cukierni  
Państwa Wasiaków uczennice kl. IID: Karolina Janczak, Agata Kopeć  
i Paulina Szczepaniak czytały "Przedwiośnie" mieszkańcom Kutna.  
Przypominając najbardziej znane fragmenty powieści S. Żeromskiego –  
o wymarzonych "szklanych domach" czy sielskiej atmosferze Nawłoci, 
nie tylko zachęciliśmy innych do lektury, ale uczciliśmy w ten sposób  
setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W akcję włączyła 
młodzież pani Agata Sikorska. 
  
 

 

 

http://staszickutno.pl/staszickutno.pl/images/stories/Aktualnosci_18_19/narodowe_czytanie/gc01.jpg
http://staszickutno.pl/staszickutno.pl/images/stories/Aktualnosci_18_19/narodowe_czytanie/gc02.jpg
http://staszickutno.pl/staszickutno.pl/images/stories/Aktualnosci_18_19/narodowe_czytanie/gc03.jpg


 Uczniowie klas humanistycznych uczestniczyli w grze miejskiej 

w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa („Niepodległa dla 

wszystkich”) zatytułowana „Labirynt Niepodległości”. Projekt ten 

wpisał się w Kutnowskie Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicy zabawy 

spacerowali ulicami Kutna, dotykając miejsc związanych z odbu-

dową niepodległej Polski w aspekcie lokalnym. 

To tylko niektóre inicjatywy nauczycieli i uczniów naszej szkoły 

promujące w sposób  nienachalny:) patriotyzm. 

 

 
Piękno tatrzańskiego 

krajobrazu 

POLSKA W  OBIEKTYWIE 

 

Urokliwy Kraków 
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Ukochana Warszawa 
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W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w Zespole Szkół Nr 1  
im. St. Staszica w Kutnie odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej „Dla Niepodległej”.  
Uroczystość została objęta Honorowym Patronatem Starosty Kutnowskiego. W konkursie wzięło udział  
22 uczestników z następujących szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych:  
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie,  
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie, 
Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie, 
Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kutnie, 
Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kutnie, 
Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołębiewku, 
Zespołu Szkół Nr 1 w Krośniewicach, 
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach, 
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych, 
Szkoły Podstawowej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Szczycie, 
Szkoły Podstawowej w Witoni. 
Uczestnicy konkursu oceniani byli w dwóch kategoriach: klasy VII-VIII szkół podstawowych oraz klasy III 
gimnazjum. Artystyczne interpretacje utworów patriotycznych oceniało jury w składzie: przewodnicząca - 
Agnieszka Jóźwiak, wicedyrektor ZS Nr 1 w Kutnie oraz nauczyciele języka polskiego ZS Nr 1 w Kutnie: 
Anna Chmielecka, Anna Kozień, Anna Mazur, Agata Sikorska i Anna Urbańska.  
Po burzliwych obradach jury wyłoniło zwycięzców: 
klasy VII-VIII szkół podstawowych: 
I miejsce – Natalia Dębska, SP Nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Kutnie, 
II miejsce – Anna Kowalczyk, SP im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach 
Nadolnych, 
III miejsce – Maja Syska, SP Nr 1 im. T. Kościuszki w Kutnie, 
Wyróżnienie – Amelia Góral, SP im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku. 
klasy III gimnazjalne: 
I miejsce – Zofia Chmielecka, ZS Nr 1 w Krośniewicach, 
II miejsce – Natalia Sobczyk, SP Nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Kutnie, 
III miejsce – Joanna Smakowska, SP Nr 5 im. H. Sienkiewicza w Kutnie, 
Wyróżnienie – Marcelina Czajkowska, SP Nr 5 im. H. Sienkiewicza w Kutnie.                                                                  
Nagrody główne ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie wręczyli: 
dyrektor szkoły, pan Andrzej Pudłowski oraz Starosta Kutnowski,  
pan Krzysztof Debich. 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
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„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza               
na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi.                            

Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.” 

Jan Paweł II 

„Choć nieraz mówię o durnej Polsce, wymyślam na Polskę i Polaków, to przecież tylko Polsce służę.” 

Józef Piłsudski 

,,Chciałem, by Warszawa była wielka. Ja i moi współpracownicy kreśliliśmy plany wielkiej Warszawy 
przyszłości. I Warszawa jest wielka. Prędzej to nastąpiło, niż przypuszczaliśmy. I choć tam, gdzie miały 

być parki, dziś są barykady, choć płoną nasze biblioteki, choć palą się szpitale, Warszawa, broniąca 
honoru Polski, jest dziś u szczytu swej wielkości i sławy.” 

Stefan Starzyński 

„Nie będziemy narodem prawdziwie europejskim, póki nie wyodrębnimy się z Europy –                                 
gdyż europejskość nie polega na zlaniu się z Europą, lecz na tym, aby być jej częścią składową                          

– specyficzną i niedającą się niczym zastąpić.” 

Witold Gombrowicz 

„Gdy Polacy będą umieć siebie samych cenić w domu, będą ich cenić i za granicą.” 

Stanisław Staszic 

„Jeśli coś jest niemożliwe do wykonania, dajcie to zrobić Polakom.” 

 Napoleon Bonaparte  

"Znam tylko dwa typy Polaków: tych, którzy się zbuntowali przeciwko mnie, i tych którzy pozostali mi 
wierni – jednych nienawidzę, drugimi gardzę." 

Mikołaj I Romanow 

„Istnieje jedna tylko alternatywa dla Europy: albo azjatyckie barbarzyństwo pod przywództwem mo-
skiewskim zaleje ją jak lawina, albo Europa musi odbudować Polskę, stawiając między sobą a Azją          

20 milionów bohaterów, by zyskać na czasie dla dokonania swego społecznego odrodzenia.”  

Karol Marks 

„Odległości z Warszawy do Moskwy i z Warszawy do Brukseli są identyczne. Znak mówi, że Polska              
nie jest ani na wschodzie, ani na zachodzie. Polska jest centrum cywilizacji europejskiej.                           

Wniosła rzeczywiście wiele w kształtowanie się tej cywilizacji. Czyni to również dzisiaj w sposób             
znaczący, nie godząc się na uciemiężenie.”  

Ronald Regan 
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1. Pianista 
Jest to zdecydowanie jedna z najlepiej ocenianych ekranizacji ukazujących 
historię II wojny światowej. Film w reżyserii Romana Polańskiego             
przedstawia nam wzruszającą i pełną realizmu historię utalentowanego         
pianisty, Władysława Szpilmana. Artysta pochodzenia żydowskiego trafia 
do warszawskiego getta, dzieląc upokarzający los ze swoim narodem.         
Udaje mu się uniknąć wyjazdu do obozu zagłady, jednak nie oznacza           
to zakończenia problemów młodego wirtuoza. 
 
 

 

2. Wołyń 
Dzieło autorstwa Wojciecha Smarzowskiego 
wywołało niemałą burzę w medialnym           
świecie. Żyjąca w różnorodnej kulturowo  
wiosce siedemnastoletnia Zosia Głowacka jest zakochana w swoim rówie-
śniku, Ukraińcu Petrze. Ojciec ma wobec niej jednak inne plany, postanawia 
wydać ją za bogatego polskiego gospodarza - Macieja Skibę. Wkrótce  
wybucha wojna, a dotychczasowe życie wioski ulega diametralnej zmianie.  
Bohaterka zaczyna stawiać czoła coraz większym przeszkodom, chcąc 
uchronić życie swoich dzieci. 
 

3. Miasto 44 
Na trzeciej pozycji uplasowała się produkcja        
Jana Komasy, opowiadająca historię młodych 
ludzi, żyjących w czasach okupacji. Borykają  

się oni z trudami życia codziennego. Jednym z bohaterów jest Stefan, który  
po śmierci ojca przejmuje pozycję głowy rodziny, później wstępuje w szeregi 
Armii Krajowej. Poznaje tam swoją młodzieńczą miłość - Biedronkę. Zako-
chani nie dostają jednak od losu zbyt dużo czasu, by nacieszyć się miłością 

 
4. Trylogia  
5. Katyń 
6. Kanał 
7. Syzyfowe prace 
8. Kamienie na szaniec 
9. Bitwa Warszawska 1920 
10. Akcja pod Arsenałem 
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5. Jaka legenda głosi o powstaniu państwa 
polskiego? 

a) o królu Popielu  

b) o Lechu, Czechu i Rusie 

c) o  Warsie i Sawie 

1. Ile zwrotek liczy obecnie "Mazurek 
Dąbrowskiego"?  

a) 5 

b) 4 

c) 6  

2. Konstytucja 3 maja obowiązywała 
przez: 

a) 14 miesięcy  

b) 18 miesięcy  

c)16 miesięcy 

3. Na ile województw była podzielona Polska 
między 1975 a 1998 rokiem? 

a) 53  

b) 44  

c) 49  

4. Jakie miasto najdłużej było stolicą Polski? 

a) Gniezno 

b) Płock  

c) Kraków  

Poprawne odpowiedzi:  

1.b   2.a  3.c  4.c  5.b 

Jeśli twój wynik to: 

4-5 pkt 

Twoja wiedza jest naprawdę imponująca. Powinieneś brać udział w konkursach historycznych.  

3 pkt 

Jesteś na dobrej drodze! Wystarczy, że jeszcze trochę się pouczysz i pogłębisz swoją wiedzę, a będziesz 
mógł mierzyć się z najlepszymi. 

2-0 pkt 

Powinieneś poświęcić nauce trochę więcej czasu, gdyż nie jest to zadowalający wynik. Powodzenia! 



Zespoł Szkoł Nr 1 im. St. Staszica                    

w Kutnie 

ul. Oporowska 7 

99-300 Kutno 

sekretariat szkoły: tel. (24) 254 23 97 

adres e-mail: zs1_kutno@interia.pl 


