
11 listopada 1918 r. – dzień, który kojarzy 

się Polakom jednoznacznie z odzyskaniem 

przez Polskę niepodległości, został oficjalnie 

uznany jako święto państwowe dopiero pod 

koniec lat 30. XX w. W okresie międzywo-

jennym toczyły się spory odnośnie właściwej 

daty odrodzenia Rzeczpospolitej. Tragiczny 

okres II wojny światowej nie zniszczył pol-

skiej pamięci o odzyskaniu niepodległości. 

Natomiast w Polsce komunistycznej święto 

było zakazane, lecz obchodzone nielegalnie, 

aż pod koniec lat 80. przywrócone jako Na-

rodowe Święto Niepodległości. 

11 listopada w Polsce międzywojennej 
Dnia 23 kwietnia 1937 r. ogłoszono specjal-
ną ustawą, że 11 listopada będzie świętem 
niepodległości Polski, które miało wiązać się 
z datą zakończenia I wojny światowej oraz 
oddać hołd Józefowi Piłsudskiemu, pierw-
szemu Marszałkowi Polski, oraz osobie, 
która 11 listopada 1918 r. objęła zwierzch-
nictwo nad Wojskiem Polskim.  
Zanim uchwalono ustawę z 1937 r. 11 listo-
pada był obchodzony nieoficjalnie przez 
środowisko piłsudczykowskie, głównie żoł-
nierzy Legionów Polskich i Polskiej Organi-
zacji Wojskowej (POW). Po wybuchu majo-
wego zamachu stanu tzw. przewrocie majo-
wym, marszałek Józef Piłsudski, obejmując 
faktyczną władzę w państwie, dnia 8 listopa-
da 1926 r. wydał jako premier okólnik usta-
nawiający 11 listopada dniem wolnym od 
pracy dla urzędników państwowych.  
 
II wojna światowa, a 11 listopada 
Święto 11 listopada nadal było oficjalnie 
obchodzone przez władze RP na emigracji 
oraz Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Jed-
nak na terenach znajdujących się pod okupa-
cją niemiecką oraz sowiecką zwalczano 

przejawy polskiej kultury, nauki oraz symbole 
odwołujące się do niepodległego państwa 
polskiego. Pomimo terroru i represji stosowa-
nych przez okupantów wobec Polaków pa-
mięć o odzyskaniu wolności i suwerenności 
nie poszła w zapomnienie. W kościołach były 
odprawiane nabożeństwa, pod osłoną nocy 
Polacy składali wieńce z biało-czerwonymi 
flagami i wstęgami w miejscach pamięci naro-
dowej. Na murach kamienic, słupach ogłosze-
niowych były pozostawione z okazji 11 listo-
pada napisy: „Polska żyje!”, „Jeszcze Polska 
nie zginęła”, „Polska zwycięży!” oraz „11 XI 
1918”. 
 
11 listopada w Polsce Ludowej 
W latach 70. XX wieku nastąpił przełom, jeśli 
chodzi o stosunek polskiego społeczeństwa do 
potrzeby obchodzenia Święta Niepodległości 
dnia 11 listopada. Środowiska opozycyjne po 
raz pierwszy od zakończenia II wojny świato-
wej publicznie zamanifestowały, aby dzień 11 
listopada wrócił do kalendarza świąt państwo-
wych. Po wprowadzeniu Stanu Wojennego 13 
grudnia 1981 r. i tym samym delegalizacji 
„Solidarności” represje komunistów nie po-
wstrzymały środowisk opozycyjnych przed 
kontynuacją organizacji obchodów 11 listopa-
da.  
 U schyłku istnienia Polskiej Rzecz-

pospolitej Ludowej Sejm PRL na mocy usta-

wy z 15 lutego 1989 r. przywrócił do kalenda-

rza państwowego dzień 11 listopada jako Na-

rodowe Święto Niepodległości. Pod tą nazwą 

święto odzyskania wolności i suwerenności 

państwa polskiego funkcjonuje do dzisiaj. 

ŹRÓDŁO: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/

wiadomosci/historia/historia-11-listopada-swieta-

niepodleglosci.html 

11 LISTOPADA – ŚWIĘTO ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ  

WIEŚCI Z NASZEJ SZKOLNEJ BIBLIOTEKI  

„Kto czyta książki, żyje podwójnie” – Umberto Eco 

Tym cytatem chciałbym zachęcić wszystkich uczniów do korzystania z  zasobów naszej szkolnej 
biblioteki. Więcej przeczytacie na stronie 3. Zapraszam - Łukasz Wujec -Wasz bibliotekarz. 
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Poznajcie niesamowitą dziewczynę, Klaudię Niebrzegowską, uczennicę klasy  
I A, której pasją jest fotografowanie. 
 
Moja przygoda z fotografią zaczęła się w marcu 2017 roku od amatorskich zdjęć telefonem 
roślin w ogrodzie. 
Po kilku miesiącach rodzice postanowili, że pomogą mi rozwijać moją pasję i zapisali mnie 
na kurs dla pełnoletnich (za zgodą osoby prowadzącej kurs) w Pałacu Kultury w Warszawie, 
gdzie pod opieką mamy uczyłam się różnego typu zdjęć. Już nie tylko fotografowałam rośli-
ny. Pracowałam z modelką i dostałam certyfikat ukończenia kursu. Rok później  
ukończyłam na podstawowy kurs w Białołęckim Ośrodku Kultury, gdzie podszkoliłam swo-
je umiejętności. Aktualnie fotografuję, jeśli znajdę inspirację lub robię sesje zdjęciowe mo-
jej przyjaciółce. 
Oto kilka moich jesiennych zdjęć. 

NASZE PASJE - FOTOGRAFOWANIE 
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Dziś zapraszam do nauki 
nazw przyborów szkol-
nych. 
 
UWAGA: W nawiasach 
umieściłam wymowę. 
 
Рюкзак - [riukzak] - ple-
cak 
Мел - [mielok] - kreda 
Книга- [kniga] - książki  
Тетрадь - [tetrad'] - ze-
szyty 
Пенал - [pienal] - piórnik  
Ручка - [rućka] - długopis  
Ножницы - [nożnicy] - 
nożyczki  
Клей - [kliej] - klej  
Линейка - [liniejka] - 
linijka 
Папка - [papka] - teczka  
A dla tych, którzy roz-
poczęli ze mną naukę 

rosyjskiego, jesienny wier-
szyk 
 
Следом за летом 
Осень идёт. 
Жёлтые песни 
Ей ветер поёт, 
Красную под ноги 
Стелет листву, 
Белой снежинкой 
Летит в синеву. 
 
Autor : Владимир Степанов  
 

Obok zamieszczam rosyjski 

alfabet, może komuś uda się 

napisać jakieś słowo w języku 

rosyjskim lub przetłumaczyć 

powyższy tekst? 

Czekam na odpowiedzi. 

 

Zapraszamy na LEKCJE ROSYJSKIEGO Z KASIĄ  

WIEŚCI Z NASZEJ SZKOLNEJ BIBLIOTEKI 

Books i przeczytania III części 
"Dziadów" Adama Mickiewicza. 

 
INFORMACJE O GOOGLE BO-

OKS 

 

Wyszukiwanie 

Usługa Book Search działa podobnie 
jak wyszukiwarka internetowa. Wystar-

czy przeprowadzić wyszukiwanie 
w Google Books lub Google.pl. Gdy 
znajdziemy książkę, której treść pasuje 

do wyszukiwanych haseł, wyświetlamy 
odpowiedni link na stronie wyników 

wyszukiwania. 
Przeglądanie książek online 

Jeśli książka nie jest chroniona prawami 

autorskimi lub jeśli wydawca wyraził 
zgodę, możliwe będzie wyświetlenie jej 
podglądu, a w niektórych przypadkach 

nawet przeglądanie całej jej treści. Ko-

pie książek zaliczanych do powszech-
nego dziedzictwa można pobrać w for-

macie PDF.  
Możliwości kupna książki... lub wy-

pożyczenia jej z biblioteki 

W przypadku odnalezienia ciekawej 
książki wystarczy kliknąć link „Kup tę 

książkę” lub „Wypożycz tę książkę”, 
aby sprawdzić, gdzie można ją kupić 

lub wypożyczyć. 
Skąd pochodzą książki? 

Obecnie łączymy czytelników z poszu-

kiwanymi przez nich książkami na dwa 
sposoby: za pośrednictwem programu 

partnerskiego oraz programu bibliotecz-
nego Libary Project. 

 Opracował: Łukasz Wujec,  

       nauczyciel bibliotekarz 

Z powodu pandemii zamknięte zostały 
instytucje kultury, placówki oświatowe, 
a także biblioteki. Lekcje w naszej 
szkole odbywają się online. Nasza bi-
blioteka oferuje inny sposób korzysta-
nia ze swej oferty polecając czytanie 
online a także korzystanie z różnorakich 
zasobów cyfrowych. Jeśli Drogi uczniu 
i uczennico jeśli nie posiadasz domowej 
biblioteczki, w której zgromadziłeś/aś 
zapasy, nic straconego.  
Biblioteka ma do zaoferowania swoim 
czytelnikom w tych trudnych czasach 
korzystanie z Google Books. 
Tam możesz: 
 * Przeszukiwać pełny tekst książek 
 * Znaleźć doskonałą książkę na swoje 
potrzeby 
 * Odkryć nowe, ciekawe pozycje 
książkowe. 
Szkolna biblioteka zachęca uczniów 
drugich klas do skorzystania z Google 
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Kateryna Demkiv, 
z klasy I B 

„Kto czyta książki, żyje podwójnie” – Umberto Eco 



"Za mało mamy czasu"  
 
Za mało mamy czasu  
A wciąż go marnujemy,  
Za dużo chwil straconych  
Przez to same problemy.  

Za mało mamy czasu  
By zostać kimś ważnym w życiu  
Za mało go mamy na marzeń 
spełnienia  
Mniej na ich odkryciu.  
 
Mało mamy czasu  
aby zamknąć oczy  
Aby usiąść, pomyśleć,  
jak się życie potoczy.  

KĄCIK 
WIERSZOKLETÓW 

WSPOMNIENIE - BITWA O ANGLIĘ 

 Po przegranej Francji w 1940 roku wzrok Hitlerowskich Niemiec skierował się na ostatni bastion wolności w Euro-
pie, Anglię. Wielka Brytania była całkowicie nieprzygotowana do nadchodzącej wojny, myśląc, że ich flota i kanał La Man-
che są dostateczną zaporę. Gdyby nie pomoc cywilnych jednostek straconoby cały Brytyjski Korpus Ekspedycyjny liczący 
około 300 tyś żołnierzy, a Brytyjczycy zostawili na plażach Francji masę amunicji, pojazdów i około 250 tysięcy karabinów.  

 Potem sztab armii niemieckiej zaczął przygotowania do operacji „Lew Morski”, czyli planu ataku na Wyspy Brytyj-
skie. Na początku planowano zdobyć całkowitą przewagę w powietrzu, lecz tu na przeszkodzie stanęło Lotnictwo Brytyjskie  
i Polskie Dywizjony Lotnicze. Polskie Dywizjony tworzono z lotników, którym udało się uciec z Francji razem z pozostałymi 
jednostkami brytyjskimi, francuskimi czy polskimi. Polskie dywizjony lotnicze zaczęto tworzyć w sierpniu 1940. Do końca 
wojny stworzono 15 dywizjonów myśliwskich i bombowych w Anglii. Najsłynniejszymi z nich były 303, 307, 302 i 315 - 
dywizjony myśliwskie. Natomiast największą sławą został okryty Dywizjon Myśliwski 303 - „Warszawski im. Tadeusza Ko-
ściuszki", który zdobył największą ilość zestrzeleń w czasie całej bitwy trwającej 4 miesiące. W sumie zestrzelili 126 samolo-
tów Luftwaffe (lotnictwa niemieckiego).  

 Polscy lotnicy wykazali się wielką determinacją w boju oraz 

wielką kreatywnością w innych dziedzinach życia żołnierskiego. W społe-

czeństwie brytyjskim i innych dywizjonach alianckich budzili szacunek    

i poważanie, nawet kiedy już po wojnie postawiono pomnik dla lotników 

walczących nad angielskim niebem, nie było tam lotników polskich i naj-

głośniej protestowali Anglicy. Natomiast największym ciosem dla żołnie-

rzy PSZ było pominięcie ich podczas parady zwycięstwa w Londynie w 

1946 roku. 

    Opracował: Mikołaj Jacyna, II B 

 

  

        
        Bombowce Heinkel He 111 nad Londynem w czasie bitwy o Anglię  

Jeżeli chcecie współtworzyć UCHO LEMA, zapraszamy w każdy 

poniedziałek na 8 godzinie lekcyjnej do sali 2.05 lub na kanał 

Koła Dziennikarskiego na platformie TEAMS. 
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 Wywiad  

 z Opiekunem SU; 

 Katarzynki  

 i Andrzejki 

 Nasze pasje. 

 

 Za mało mamy czasu  
By poświęcić go dla drugiego 
człowieka...  
I choć możemy pomyśleć  
"Spokojnie, on poczeka"  
 

To za mało mamy czasu  
By poznawać nowych ludzi  
Wszyscy mamy mało czasu  
Nim zaśniemy, ktoś nas budzi...  
 

Korzystaj z czasu,  
bo masz go niewiele  
Dla świata bądź człowiekiem  
Dla ludzi - przyjacielem. 

         Oliwia Jankowska, I A 


