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Szanowni Państwo! 

Czas na specjalne wydanie naszej gazetki. Zbliżająca się Rocznica Odzyskania Niepodległości 

przez naszą Ojczyznę zasługuje na zwrócenie na nią szczególnej uwagi, na podkreślenie jej znaczenia 

dla wszystkich obywateli Polski. Niech to będzie czas radości, ale także czas refleksji. Niech okres 

świętowania niepodległości stanie się hołdem dla tych, dzięki którym możemy żyć w wolnym kraju. 

Mamy nadzieję, że to świąteczne wydanie pomoże Państwu w takim właśnie przeżywaniu 

najbliższego roku.  

Życzymy miłej lektury! 

 

① OPIEKA: Aleksandra CEBULA, Krystyna DZIEDZIC  



11 listopada 1918 roku – data ważna dla Polaków 

 

Nikt nie zaneguje ważności daty uzyskania niepodległości przez Polskę. Po 123 latach 

niewoli obudzić się w wolnym kraju – cóż to była za radość! 

Nie oznacza to jednak, że Polska nagle stała się wolna. Nie oznacza to również, że była 

bezwzględnie wolna i nie musiano już pracować nad naszą wolnością. 

Data 11 listopada 1918 roku oznacza finał pewnych działań – procesu zmierzającego do 

uzyskania wolności. Już od czterech lat trwała I wojna światowa angażująca zaborcze kraje – to 

była sytuacja korzystna dla Polaków, którzy nie zmarnowali szansy danej im przez historię. 

Przystąpili do przejmowania władzy na ziemiach okupowanych przez państwa centralne. 

Od 19 października 1918 roku działa w Cieszynie Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego 

sprawująca funkcje rządowe pod przewodnictwem księdza Józefa Londzina. 

28 października w Krakowie została powołana Polska Komisja Likwidacyjna, która dwa 

dni później przejęła władzę w Galicji. 

31     października     rozpoczęto     przejmowanie      władzy  w okupowanej przez Austro – Węgry 

części Królestwa, a w nocy z 6 na 7 listopada powołano w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy 

Republiki Polskiej – jego premierem został Ignacy Daszyński. 

11 listopada działająca w Warszawie od ponad roku Rada Regencyjna powołana przez 

Niemcy i Austro – Węgry przekazała władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, jej 

podległych Józefowi Piłsudskiemu. Trzy dni później Rada Regencyjna rozwiązała się zostawiając 

w ładzę w rękach Józefa Piłsudskiego. 

Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. 

Listopad 1918 roku był dopiero początkiem budowy niepodległej Polski – tworzenia się jej 

rządu, walki o granice naszej Ojczyzny. 

W zależności od punktu widzenia różnych grup Polaków różne daty z historii działań 

doprowadzających do uzyskania niepodległości były ważne dla ich ostatecznego wyniku, tym 

bardziej że poszczególne dzielnice Królestwa uzyskiwały niepodległość w różnym czasie. Stąd też 

podawano różne propozycje daty świętowania tego wydarzenia. Pierwsza propozycja świętowania 

11 listopada, jako rocznicy wyzwolenia Polski spod zaboru pojawiła się 24 października 1919 roku 

– została jednak odrzucona. Ostatecznie Sejm RP w 1937 roku uznał, że Święto Niepodległości 

Będzie obchodzone 11 listopada. 

W latach 1939 – 1944 oficjalne, bądź jawne obchodzenie tego święta było niemożliwe. 

Podobnie w następnych latach, gdyż władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 

22 lipca. W okresie PRL Święto Niepodległości było zakazane – jakiekolwiek próby kultywowania 

obchodów dnia 11 listopada groziły surowymi represjami ze strony władz. 

Święto Niepodległości 11 listopada przywrócono ustawą Sejmu wybranego w czerwcu 

1989 roku. 
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Pomnik Dzieci Wrzesińskich 

 

Bohaterskie dzieci Wrześni 
"My z Tobą Boże rozmawiać chcemy,  

lecz "Vater unser" nie rozumiemy 

i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, 

 boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz". 

 

Anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie w 1901 roku 

 

 

Okres przed wybuchem I wojny światowej to lata najbardziej nasilonej germanizacji 

i zwalczania polskości na ziemiach zaboru pruskiego. Państwo niemieckie wprowadziło szereg 

ustaw wymierzonych przeciwko Polakom. W szkołach ludowych na terenie Wielkopolski, 

zgodnie z zarządzeniem naczelnego prezesa prowincji poznańskiej z dnia 27 października 1873 

roku językiem wykładowym był język niemiecki. Po polsku nauczano nadal tylko religii 

i śpiewu kościelnego. 

Września w 1900 roku była miasteczkiem liczącym 5535 mieszkańców przy czym 

większość, około 75 % ludności, stanowili Polacy. Wśród mieszkańców przeważała biedota. 

W marcu 1901inspektor szkolny we Wrześni otrzymał pismo, z którego wynikało,   iż od 

nowego roku szkolnego, czyli od kwietnia 1901 roku nauczanie religii należy prowadzić w 

języku niemieckim. Polecono zakupić dla biedniejszych uczniów niemieckie katechizmy. Na 

to nie chciały się zgodzić dzieci z położonej 50 km od Poznania Wrześni. W pierwszych 

tygodniach nowego roku szkolnego dzieci z najstarszej klasy zastosowały bierny opór, nie 

przyjmując niemieckich katechizmów oraz odmawiając  udzielania  odpowiedzi  w  języku  

niemieckim.  Z czasem posypały się groźby, dwugodzinne kary aresztu oraz kara chłosty, 

wykonana dwukrotnie wobec dwójki najbardziej opornych dzieci - Bronisławy Śmidowicz i 

Stanisława Jerszyńskiego. 
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Kulminacją wydarzeń wrzesińskich był dzień 20 maja, kiedy to do szkoły przybył 

inspektor Winter, zawiadomiony przez zastępcę rektora Feliksa Koralewskiego. Nauczyciel 

wymierzył 14 uczniom karę cielesną za nieposłuszeństwo. Pobite i wystraszone dzieci kolejno 

opuszczały szkołę i tym zwracały na siebie uwagę przechodniów. Masowy areszt nie wpłynął 

na zmianę postawy uczniów, w ich obronie stanęli rodzice. 

 

Opór wobec germanizacji we Wrześni zainspirował falę strajków dzieci, która 
przetoczyła się przez zabór pruski w latach 1906-1907. Sprzeciw stawiło 75 tys. dzieci w ponad 

800 szkołach.   W obronie wrzesińskich dzieci stanęli Polacy ze wszystkich zaborów. Henryk 

Sienkiewicz opublikował w listopadzie 1901 r. w krakowskim "Czasie" list: "O gwałtach 

pruskich", w którym piętnował antypolską politykę władz pruskich i stosowanie przemocy 

wobec polskich dzieci, a z jego inicjatywy dla pokrzywdzonych zebrano znaczną sumę 

pieniędzy. 

O buncie dzieci z Wrześni w obronie języka ojczystego pisał także Bolesław Prus 

w "Kronikach Tygodniowych" a Władysław Reymont wydał opowiadanie "W pruskiej szkole". 

Maria Konopnicka, która o wydarzeniach we Wrześni dowiedziała się podczas swojego pobytu 

we Włoszech, napisała wiersz "O Wrześni", zaczynający się od słów: 

 

 

"Tam od Gniezna i od Warty. Biją 

głosy w świat otwarty. 

Biją głosy, ziemia jęczy: 

- Prusak dzieci polskie męczy!". 

 

Za ten pacierz w własnej mowie, 

Co ją zdali nam ojcowie, 

Co go nas uczyły matki, 

      - Prusak męczy polskie dziatki!  

Wstał na gnieździe Orzeł biały,  

Pióra mu się w blask rozwiały...  

Gdzieś do Boga z skargą leci... 

  - Prusak męczy polskie dzieci! 
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Polska w twórczości znanych i lubianych 
 

Karol Wojtyła     MYŚLĄC    O J C Z Y Z N A ... 

 

Ojczyzna - kiedy myślę - 

wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, mówi mi o tym serce, 

jakby ukryta granica, 

która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarniać 

w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas: 

z niej się wyłaniam 

... 

gdy myślę Ojczyzna - 

by zamknąć ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż, 

jak go pomnożyć, 

jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia. 

 

 

Ryszard Przymus      P O L S K A 

Polska - to taka kraina, która się w sercu zaczyna. 

Potem jest w myślach blisko, w pięknej ziemi nad Wisłą. 

Jej ścieżkami chodzimy, budujemy, bronimy. 

Polska - Ojczyzna... 

Kraina, która się w sercu zaczyna. 

 

 

Tadeusz Kubiak       TU WSZĘDZIE POLSKA 

Tu, gdzie jest dom nasz, twój i mój, gdzie lasy są i rzeki nasze, 

gdzie każdy ojciec szedł na bój, gdzie Biały Orzeł na sztandarze. 

 

Gdzie w Gdańsku Neptun lśni trójzębem, gdzie nad Krakowem dźwięczy hejnał, gdzie wolna 

droga wiedzie w zboże, gdzie chwiejna trzcina na jeziorze. 

 

Tyś się tu rodził, ojciec i wuj, tu się rodziła twoja matka. 

Dziad orał ziemię, wdychał kurz, a jego dom to nędzna chatka. 

 

Gdzie klucz żurawi nad łąkami, gdzie Mysia Wieża ponad Gopłem, w Szczecinie biały 

transatlantyk, 

w morzu stalowy, czujny okręt. 

 

Gdzie wiosną słowik w krzakach gęstych, jesienią rżyska snute dymem, 

gdzie latem słońce nad Bałtykiem, a zimą świerszcze za kominem. 

 
Gdzie dom poety w Czarnolesie, gdzie nurtem śpiewnym płynie Wisła. Tu biały sad jest, 

czarny węgiel, 

tu wszędzie Polska, tu - Ojczyzna! 
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Dzieje Polski ilustrowane muzyką 
 

"Płomień rozgryzie malowane dzieje, Skarby 

mieczowi spustoszą złodzieje, 

Pieśń ujdzie cało... 

„Konrad Wallenrod”  Adam Mickiewicz 

 

 
Pieśni patriotyczne stanowią istotną część dziedzictwa kulturalnego każdego narodu 

i ma to również miejsce w historii narodu polskiego. Pieśni patriotyczne znamy od dziecka – 

budzą naszą dumę narodową i przypominają o ciągłości pokoleń, dla których Polska była 

najważniejsza. Jest też i dla nas, współczesnych, krajem z pewnością szczególnym, jedynym, 

najdroższym. Posiadała swoją państwowość nieprzerwanie od X do XVIII wieku, jednak wiek 

XIX, kiedy to narody zaczęły się w sposób nowoczesny określać, był dla nas czasem rozbicia na 

trzy zabory    i dodatkowo skutkował emigracją polityczną i gospodarczą. Trudne polskie dzieje 

w dużej mierze zaważyły na polskiej twórczości patriotycznej. 

Kształtując postawy patriotyczne u dzieci, istotę  przynależności  do narodu polskiego warto 

zilustrować pieśniami odnoszącymi się do wydarzeń z przeszłości. Historia połączona z muzyką 

uczy dzieci rozumienia znaków i symboli narodowych. 

Święta i uroczystości narodowe, szczególnie zbliżające się  100 – lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości, to czas, kiedy warto kultywować wspólne słuchanie oraz śpiewanie pieśni 

patriotycznych, a także przypomnieć kilka najważniejszych hymnów i pieśni historycznych, ale 

też popularnych piosenek, które towarzyszyły naszej historii. 

„Gaude Mater Polonia” (Raduj się matko, Polsko ) polski średniowieczny  hymn  
spisany   w  1253  roku  przy  okazji  starań   o kanonizację św. Stanisława, męczennika. Jej 

autorem jest dominikanin i poeta Wincenty z Kielczy.  Śpiewało  ją  rycerstwo  po odniesionym 

zwycięstwie. Dziś towarzyszy uroczystościom akademickim i narodowym. 

„Bogurodzica”- najstarsza zachowana pieśń religijna i tekst poetycki, powstała na 
przełomie XIII i XIV wieku. I choć bezpośrednio nie odnosi się do Polski była pierwsza pieśnią 

ojczyźnianą. 

„Hymn do miłości Ojczyzny” Ignacego Krasickiego napisana w czasie rozbiorów 

w 1774 roku jako hymn dla Szkoły Rycerskiej. 

„Mazurek    Dąbrowskiego”    –    hymn    Polski        autorstwa J. Wybickiego 
powstały w 1797 we Włoszek tuż po upadku Rzeczpospolitej.    Oficjalnym    hymnem    

Rzeczypospolitej Polskiej „Mazurek Dąbrowskiego” został 26 lutego 1927 r. 

 „Boże coś Polskę” - autorstwa Jana Nepomucena Piotra Kaszewskiego z 1816 roku 

pieśń konspirantów, a po klęsce Powstania Listopadowego stała się manifestacją uczuć  

religijnych i patriotycznych. 
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 „Witaj majowa jutrzenko”- Do mitu Konstytucji 3 Maja nawiązuje śpiewany na 
melodię mazurka wiersz Rajnolda Suchodolskiego „Witaj majowa jutrzenko”. Powstała 

w czasie powstania listopadowego i do dziś najbardziej kojarzy się z  pierwszą polską 

konstytucją. 

„Warszawianka” –powstała w okresie zaborów polska pieśń hymniczna napisana 

w języku innym niż polski. Autorem jej polskiego przekładu      jest      Karol      Sienkiewicz.      

Chodzi oczywiście  o „Warszawiankę 1831 roku”, stworzoną pod wpływem powstania 

listopadowego przez Casimira François Delavigne'a i nawiązującą do „Marsylianki”. Do 

powszechnej świadomości przeszły słowa „Hej, kto Polak, na bagnety! ”. 

„Rota” – napisana przez M. Konopnicką w 1908 roku jako odpowiedź poetki na 

germanizację w zaborze pruskim. 

„Marsz, marsz Polonia” - ze specyficznymi losami naszych rodaków łączy się również 
utwór Marsz Polonia. Powstał on na kontynencie amerykańskim pod koniec XIX wieku (do 

Polski trafił dokładnie z Brazylii). Utwór Polaków, którzy swoje życie ułożyli daleko od ziem 

ojczystych, a dzięki tej pieśni termin „Polonia” został uznany jako określenie polskich 

emigrantów. 

„My, pierwsza brygada” - Legiony Polskie Józefa Piłsudskiego zajmują   szczególne    
miejsce   w   polskiej   pamięci    zbiorowej. W zestawieniu polskich pieśni hymnicznych nie 

mogło też zabraknąć ich najbardziej znanej pieśni: „My, Pierwsza Brygada”. Melodia autorstwa 

Andrzeja Brzuchal-Sikorskiego powstała w końcu 1914 r. i towarzyszyła legionistom 

Piłsudskiego początkowo bez słów. Te powstały spontanicznie – za pierwotną wersję uznaje się 

powstałą przy okazji internowania żołnierzy w Szczypiornie w 1917 r. 

„My, Pierwsza Brygada” była hymnem środowisk skupionych wokół Piłsudskiego i jako taka 

kandydowała do roli hymnu państwowego. Treściowo pieśń zawiera w sobie wiele elementów 

ideologii legionowej, m.in. motyw poświęcenia garstki żołnierzy dla Ojczyzny. 

„Czerwone maki na Monte Casino” – z wysiłkiem żołnierza polskiego   w   okresie   

II   wojnie   światowej   związana   jest  pieśń „Czerwone maki na Monte Cassino”. Ta pieśń 

powstała w nocy z 17 na 18 maja 1944 r. w czasie walk o ten włoski klasztor. Jej autorami są  

żołnierze  2  Korpusu  Polskiego  Feliks  Konarski  (słowa)  i  Alfred SchÜtz   (muzyka).   Pieśń   

wykonano   po   raz   pierwszy   18   maja w kwaterze  głównej  gen.  Andersa  w  czasie  

akademii  ku  czci żołnierzy   polskich.   Pieśń   nawiązuje   do   częstego   w   twórczości wojennej  

obrazu  maków  rosnących  na  polu  bitwy  i  jako  taka   - jednym z głównych nośników 

wyobrażenia o walkach 2 Korpusu Polskiego. 

„Warszawskie dzieci” – jedna z najpopularniejszych piosenek powstańczych : słowa 

S. R. Dobrowolski „Goliard”, muzyka: Andrzej Panufnik. Została skomponowana  4  lipca  

1944  roku  i  nagrana  1 sierpnia 1944 dla radiostacji Błyskawica, a po raz pierwszy 

wyemitowana 8 sierpnia 1944 r.. Fragment jej tekstu umieszczono na tablicy    pamiątkowej    

przy     Pomniku     Małego     Powstańca w Warszawie. 

„Ukochany kraj” – w okresie PRL – u o roli hymnu wykorzystano wiersz Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego „Ukochany kraj”. Muzykę napisał twórca Zespołu Pieśni i Tańca 

„Mazowsze” Tadeusza Sygietyńskiego. Treść tej pieśni nawiązuje do przywiązania do Ojczyzny 

i pracy na jej rzecz, mieściła się więc w typowo socrealistycznej konwencji. Rozważano 

wprowadzenie tej pieśni jako nowego hymnu PRL (zamiast „Mazurka Dąbrowskiego”). 

Ostatecznie jednak do tego nie doszło, utwór zaś trafił m.in. do repertuaru Zespołu Pieśni 

i Tańca Mazowsze. 
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Masa papierowa – co można z niej przygotować na Święto 

Niepodległości? 
 

Poniżej przedstawiamy prosty przepis na masę papierową. Nie tylko nadaje się do 

użytku przez dzieci, ale mogą nawet, z pomocą rodzica lub innej osoby dorosłej, wykonać ją 

same. A zatem – zaczynamy. 

 Do przygotowania masy potrzebne będą: 

 stare gazety, lub kartki z bloku rysunkowego 

 sól 

 mąka pszenna i ziemniaczana 

 garnek, miska, talerz, sito, blender 
 

1. Gazetę, kartki rwiemy na drobne kawałeczki, zalewamy zimną wodą i odstawiamy 

na noc do namoczenia lub zalewamy wrzątkiem i odstawiamy  na  ok  2-3  godziny.  

Po tym czasie gotujemy nasze kartki przez około 30 minut. 

 

 

 



2. Tak namoczone (lub gotowane – po wystygnięciu) kartki, miksujemy partiami 

razem z wodą (w proporcji: na 1/2 kartek około 2-3 szklanki wody o pojemności 

250 ml). 

 

 

3. Zmiksowaną masę odsączamy na sicie i przekładamy do miski lub na talerz. 



4. Ostatni etap wykonania masy to dokładne wymieszanie następujących składników: 

 odsączonej masy papierowej – ok. 500 ml 

 2 łyżek soli 

 1 szklanki mąki pszennej 

 2 łyżek mąki ziemniaczanej 

 

5. A tak wygląda gotowa masa, z której możemy tworzyć co tylko chcemy: 

 



 

 

Robimy kotylion oraz flagę z okazji nadchodzącego Święta Niepodległości. 

 
 

 

Następnie można pomalować je farbami i poczekać aż wyschną: 
 

 

 

Życzymy udanej zabawy! Pamiętajmy o wspólnym posprzątaniu po zakończonej zabawie. 

 

 

 


