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        11 LISTOPADA  ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  POLSKI 

 

 

 

 

 
 

 
W 1918 r. po 123 latach zaborów państwo polskie odrodziło się i odzyskało niepodległość. 

 

Jesienią 1918 r. dobiegała końca I wojna światowa, która przyniosła sromotną klęskę wszystkim 

trzem zaborcom. 

Dla Polaków była to szansa, aby odzyskać utraconą niepodległość. Dostrzegając szansę w klęsce 

zaborców, Polacy zaczęli przejmować władzę wojskową i cywilną tworząc zręby przyszłego 

państwa.  

 28 października 1918 roku w Krakowie powstała Polska Komisja Likwidacyjna, która 

przejęła władzę z rąk Austriaków na terenie Galicji i Śląska Cieszyńskiego.  

  1 listopada 1918 r. we Lwowie wybuchły walki polskiej ludności z Ukraińcami, którzy 

proklamowali powstanie Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej. 

 W nocy z 6 na 7 listopada powstał w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki 

Polskiej pod kierownictwem Ignacego Daszyńskiego, w którego skład weszli 

przedstawiciele PPS, PPSD i PSL „Wyzwolenie”.  



  10 listopada 1918 roku przybył  do Warszawy Józef Piłsudski więziony przez Niemców od 

lipca 1917 roku w Magdeburgu . Jego przyjazd wywołał entuzjazm ludność stolicy i 

masowe rozbrajanie okupantów na terenie całej Kongresówki. 

  11 listopada Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu Naczelne Dowództwo 

nad formującym się Wojskiem Polskim,  trzy dni później przekazała mu całą władzę 

cywilną. Dzień wcześniej podporządkował mu się również Tymczasowy Rząd Ludowy 

Republiki Polskiej w Lublinie. Józef Piłsudski powołał nowy  rząd centralny. 

  22 listopada Józef Piłsudski ogłosił się Naczelnikiem Państwa i razem z premierem 

podpisał dekret o tymczasowych władzach Republiki Polskiej. 

Jednakże utrwalenie i utrzymanie odzyskanej niepodległości było zadaniem, które spadło na barki 

obywateli.  27 grudnia 1918 r. wybuchło powstanie wielkopolskie, które przywróciło Wielkopolskę 

ojczyźnie. W Galicji Wschodniej trwały zacięte walki z Ukraińcami, a na wschodnich kresach 

Polski oddziały samoobrony walczyły z bolszewikami.  Trzeba było także krwawych trzech 

powstań śląskich, by część Górnego Śląska znalazła się w granicach Polski. Przypieczętowaniem 

dzieła odrodzenia Rzeczypospolitej była Bitwa Warszawska, w której naród polski obronił 

odzyskaną niepodległość. 

Dzień 11 listopada, w którym Józef Piłsudski przejął władzę,  został w 1937 roku oficjalnie 

ogłoszony świętem narodowym. Niestety po II wojnie światowej władze Polski Ludowej usunęły 

Święto Niepodległości z kalendarza, dopiero w 1989 roku Sejm IX Kadencji przywrócił nam to 

święto. 

Uczniowie klasy 6d 

 

A OTO ARTYKUŁY NASZYCH REDAKTOREK -

PASJONATEK HISTORII: 

 

Jak walczyliśmy o niepodległość ? 

 

11 listopada to najważniejsze święto narodowe w Polsce. W tym dniu obchodzimy rocznicę 

odzyskania przez nasz kraj niepodległości po 123 latach niewoli pod zaborami okupantów. 

Dzień 11 listopada obchodzony jest bardzo uroczyście w całej Polsce. W tym dniu w 1918 r. Polska 

po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. W każdej szkole z okazji tego święta zwoływane są 

apele, a dzieci recytują wiersze patriotyczne, śpiewają piosenki i biorą udział w przedstawieniach. 

W wielu miastach tego dnia są organizowane uroczyste parady wojskowe czy inscenizacje 

wydarzeń z 1918 roku. 

 

Czego dokładnie dotyczy to święto ? Co powinniśmy wiedzieć na temat Dnia Niepodległości ? 

 



Trochę historii: 

 

Tragedię naszego narodu skazanego na zniknięcie z map Europy rozpoczyna rok 1772, gdy Rosja, 

Prusy i Austria przystąpiły do I rozbioru Polski. W 1794 r. wybuchło powstanie przeciwko 

zaborcom pod wodzą Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej - Tadeusza Kościuszki. 

 

Pod koniec października 1795 r. Rosja, Austria i Prusy podpisały porozumienie, na mocy którego 

Królestwo Polskie "obecnie i na zawsze uznane jest za nieistniejące". 

 

Rok 1831 na nowo rozpalił nadzieje Polaków. Doszło do wojny z armią carską, stoczono wielkie 

bitwy. Przewagi polskiej armii nie wykorzystali jednak dowódcy i politycy. Zryw listopadowy 

zakończył się bolesną klęską. 

 

W roku 1863 wybuchło największe z polskich powstań narodowych - powstanie styczniowe. Przez 

szeregi powstańczej armii przewinęło się blisko 200 tysięcy osób. Nie pomogło bohaterstwo i 

poświęcenie Polaków. Powstanie upadło ostatecznie w 1864 r. Na kolejną możliwość podjęcia 

walki o niepodległość trzeba było czekać pół wieku 

 

Rok 1914, kończący okres pokoju w Europie, dla Polaków stał się zarówno początkiem krwawej 

wojny, jak i szansą na powstanie niepodległego państwa. W czasie I wojny światowej obiecywali to 

władcy wszystkich trzech państw zaborczych, próbując przekonać Polaków do walki w szeregach 

swoich armii. 

 

Polscy działacze polityczni mieli różne koncepcje polskiej drogi do niepodległości. Józef Piłsudski 

opowiedział się po stronie państw centralnych - Niemiec i Austro-Węgier. Już w sierpniu 1914 roku  

wkroczył na teren zaboru rosyjskiego ze swoją Kompanią Kadrową. 

 

Dążąc do powstania niepodległego państwa, w lipcu 1917 roku Józef Piłsudski i większość 

żołnierzy Legionów Polskich odmówili złożenia przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-

Węgier. Zostali za to aresztowani i umieszczeni w obozach. Piłsudskiego osadzono w twierdzy w 

Magdeburgu, gdzie przebywał do listopada 1918 roku. 

 

I wojna światowa  zakończyła się właśnie 11 listopada 1918 r. po kapitulacji Niemiec na froncie 

zachodnim. W tym dniu Polska powróciła na mapę Europy. Również tego dnia marszałek Piłsudski 

został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich, a po jego negocjacjach z Centralną Radą Żołnierską, 

jeszcze tego samego dnia wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. 

 

Dążąc do powstania niepodległego państwa, w lipcu 1917 roku Józef Piłsudski i większość 

żołnierzy Legionów Polskich odmówili złożenia przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-

Węgier. Zostali za to aresztowani i umieszczeni w obozach. Piłsudskiego osadzono w twierdzy w 

Magdeburgu, gdzie przebywał do listopada 1918 roku. 

 

I wojna światowa zakończyła się właśnie 11 listopada 1918 r. po kapitulacji Niemiec na froncie 

zachodnim. W tym dniu Polska powróciła na mapę Europy. Również tego dnia marszałek Piłsudski 

został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich, a po jego negocjacjach z Centralną Radą Żołnierską 

jeszcze tego samego dnia wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. 



Dlaczego Święto Niepodległości jest takie ważne ? 

 

Polska mogłaby nigdy nie odzyskać niezależności, gdyby nie niezłomność wielu naszych 

przodków, którzy przelali krew za utraconą Ojczyznę. Mimo wielu prób zaborców wynarodowiania 

Polaków, zakazów używania języka polskiego oraz czytania czy śpiewania po polsku nieprzyjaciele 

nie zdołali zabić ducha polskości. Dzięki temu teraz możemy cieszyć się wolnością, nikt nam nie 

narzuca innej kultury czy języka, możemy wybrać, gdzie i jak chcemy żyć. 

 

Dominika Guzikowska kl. 6d 

 

 

ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI 

 Latem 1914 roku w Europie rozpoczęła się wielka wojna, nazwana później I wojną światową. Po 

jednej stronie znalazły się Niemcy i Austria, a po drugiej Francja, Rosja i Wielka Brytania. Po 

raz pierwszy państwa, które dokonały rozbiorów Polski, znalazły się po różnych stronach frontu. 

Fakt ten wzbudził w Polakach nadzieję na odzyskanie niepodległości. W kraju i za granicą zaczęto 

organizować polskie oddziały wojskowe. Największą sławę zyskały Legiony, których twórcą był 

Józef Piłsudski . 

11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Na czele państwa jako naczelnik stanął 

Józef Piłsudski. Polacy tworzyli państwo, prowadząc walkę o jego granice: Powstanie 

Wielkopolskie 1918-1919, Powstania Śląskie: 1919, 1920, 1921, wojna z Rosją 1920 roku. 

Wreszcie powstała II Rzeczpospolita. 

Ważnym problemem, przed którym stanęło młode państwo, było zjednoczenie ziem polskich, 

pozostających przecież przez ponad 100 lat pod zaborami. Zróżnicowany był poziom rozwoju 

gospodarczego, system prawny, oświatowy, różna waluta. Przezwyciężenie tych trudności 

wymagało wiele wysiłku. Dopiero po paru latach widoczne były efekty zmian. Dokonana w 1924 

roku reforma walutowa pozwoliła na wprowadzenie nowego pieniądza, złotego polskiego. W 1922 

roku podjęto decyzję o budowie nowego portu. W miejscu niewielkiej wioski rybackiej powstała 

Gdynia - nowoczesny port. Rozbudowano też inne miasta, np. Warszawę. Tworzono podstawy 

nowoczesnego przemysłu organizując Centralny Okręg Przemysłowy. 

 

Martyna Szymańska kl. 6d 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI JESZCZE PRZED NAMI, A 

WYBORY DO SAMORZĄDU JUŻ ZA NAMI ! MAMY 

NOWEGO OPIEKUNA SAMORZĄDU I NOWEGO 

PRZEWODNICZĄCEGO ! 

 

Głosowanie na nowego przewodniczącego i opiekuna samorządu odbyły się zgodnie 

z zasadami demokracji, w wyniku, którego nowym przewodniczącym SU został 

WOJCIECH CHOROŚ  z klasy 8A, a nową opiekunką pani KLAUDIA 

SOBOCIŃSKA. W głosowaniu na opiekuna zwyciężył pan Michał Anioła, jednakże 

na skutek wielu obowiązków i aktywności, doszedł do wniosku, że może nie podołać 

czasowo pokładanym w nim nadziei. Swoje głosy przekazał właśnie pani Klaudii, 

którą doskonale znacie z dotychczasowych działań na rzecz SU. 

 

OTO KRÓTKIE EXPOSE NOWEGO PRZEWODNICZĄCEGO, oddajmy głos 

Wojtkowi: 

 

Drogie koleżanki, Drodzy koledzy! 

 

 Przede wszystkim chcę podziękować Wam za wybranie mnie podczas tegorocznych wyborów na 

przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Bardzo się cieszę z wyników i z całych sił będę 

starał się, abyście nie pożałowali oddanego głosu. 

 Nasz zespół jest już po pierwszym spotkaniu i mamy wiele pomysłów na ten rok szkolny. Nie 

pozostajemy obojętni na inne, zdalne warunki nauczania, więc Samorząd stworzy poradniki w 

postaci filmów do Google Meet. Chcemy zorganizować również pozaszkolną formę rozrywki. 

Wspólnie ustaliliśmy, że najodpowiedniejszą propozycją będzie turniej gier. 

 W najbliższym czasie na Librusie ukaże się ankieta, dzięki której wybierzemy produkcję, z którą 

urządzimy rozgrywki. Przystąpiliśmy również do programu "Szkoła Demokracji". Program pomoże 

nam realizować różnego rodzaju wyzwania, jak i może nauczyć nas wiele nowych rzeczy, poprzez 

przeprowadzenie warsztatów. Planujemy również, wspólnie z "Głosem Szkoły", zrobić ze 

szkolnego radiowęzła regularne radio działające nie tylko na długich przerwach. 

To wszystko to jedynie mała część z tego co planujemy zrobić i jeżeli macie jakieś pomysły, 

możecie napisać do mnie na Messengerze (Wojtek Choroś) albo wysłać maila na adres: 

wojciech.choros@gs.sp2plewiska.edu.pl. 

 

Wasz przewodniczący, Wojciech Choroś 

 

 

mailto:wojciech.choros@gs.sp2plewiska.edu.pl


Kilka słów chciałby przekazać opiekun Samorządu Uczniowskiego Pani Klaudia 

Sobocińska 

 

Drodzy Uczniowie! 

 

Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2020/2021 zaplanował szereg inicjatyw. W pracę zostaną 

zaangażowani uczniowie zasiadający w prezydium oraz szerokie grono aktywnych działaczy. 

Inicjatywy podejmowane przez Samorząd Uczniowski będą różnić się od tych z lat ubiegłych. 

Postaramy się, by odpowiadały waszym oczekiwaniom i obecnej sytuacji z którą nam wszystkim 

przyszło się zmierzyć. Jesteśmy otwarci na wasze pomysły i sugestie, nastawieni na współpracę. 

Mamy głęboką nadzieję, że nasze wspólne działania podniosą jakość pracy szkoły.  

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

Klaudia Sobocińska  
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