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 Święto Niepodległości to 

polskie święto obchodzone co roku 

11 listopada dla upamiętnienia roczni-

cy odzyskania przez naród polski nie-

podległego bytu państwowego          

w 1918 roku po 123 latach od rozbio-

rów dokonanych przez Rosję, Prusy   

i Austrię. 

 Do 1937 roku PPS (Polska 

Partia Socjalistyczna) świętowała 

rocznicę niepodległości 7 listopada, 

na pamiątkę utworzenia Tymczaso-

wego Rządu Ludowego Republiki 

Polskiej. 

 Dzień 11 listopada ustano-

wiono Świętem Niepodległości do-

piero ustawą z 23 kwietnia 1937 roku, 

czyli prawie 20 lat po odzyskaniu 

niepodległości i do czasu II wojny 

światowej obchodzono tylko dwa ra-

zy – w roku 1937 i 1938. 

 Od 1926 roku 11 listopada 

był dniem wolnym od pracy w admi-

nistracji rządowej i szkolnictwie na 

podstawie okólnika wydanego przez 

Prezesa Rady Ministrów, Józefa Pił-

sudskiego.  

 

 

 

 

 

 

 W przeddzień 11 listopada   

w wielu szkołach organizowane będą 

apele, akademie, a korytarze pokryją  

wspaniałe gazetki tematyczne. Nasza 

szkoła weźmie udział w kolejnej edycji 

akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki 

„Szkoła do hymnu”. Podobnie jak        

w ubiegłych latach uczniowie wspólnie 

odśpiewają hymn narodowy w ostatni 

dzień roboczy przed Narodowym Świę-

tem Niepodległości o symbolicznej go-

dzinie 11:11, czyli w czwartek, 10 listo-

pada. 

 

 

 

 

 

 

 

 Tego dnia warto także pamię-

tać o stroju galowym. Chętni mogą go 

ozdobić kotylionem.  
 

 Kotylion, czy też tzw. kokarda 

narodowa, to tradycyjna ozdoba na 

Święto Niepodległości. Często też nazy-

wany jest rozetą.  

Jak zrobić kotylion? Oto instrukcja. 
 

Do jego wykonania potrzebujesz: 

 papier w białym kolorze, 

 papier w kolorze czerwonym, 

 kawałek sztywnego papieru lub tek-

tury w białym kolorze, 

 klej, 

 nożyczki, 

agrafkę potrzebną do przypięcia kotylio-

na. 
   Ciąg dalszy na str. 2 



Sposób wykonania kotyliona z papieru: 

 

1. Z białego i czerwonego papieru 

wytnij 2 kółeczka i po kilka cien-

kich paseczków. 
 

2. Sklej paseczki na końcach, aby 

tworzyły małe pętelki.  
 

3. Przyklej paseczki w odpowied-

nich kolorach do odpowiednich 

kółeczek tak, aby tworzyły 

„słoneczka”.  
 

4. Sklej ze sobą 

powstały w ten 

sposób biały        

i czerwony ko-

tylion. 

 

5. Na środku kotyliona przyklej 

okrągły kawałek białej tekturki.  

 

Możesz ozdobić go także rysunkiem flagi, orła, napi-

sem bądź naklejką z patriotycznym motywem. 

 

6. Od tyłu przyklej dwie wstążeczki papieru i agrafkę, 

którą przyczepisz kotylion do ubrania.  

 
Podpatrzone - https://mamotoja.pl/rodzina/swieta-i-uroczystosci/

kotylion-jak-go-zrobic-z-dzieckiem-27698-r1/ 

 

Dla miłośników języków obcych mamy niespo-

dziankę - krótkie teksty dotyczące Święta Niepod-

ległości napisane w języku angielskim i w języku 

ukraińskim. 

 

The National day of Independence  
 

 On November 11th, Poland is celebrating it's 

Independence Day. It's a public holiday celebrated 

every year in the memory of reclaiming independence 

by Poland in 1918 after 123 years of occupation. It's 

one of the most popular celebrations in our country, 

people are marching through Warsaw in a huge col-

lumn and people are singing the national anthem. 
 

    Janek Urbańczyk, I B 
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A Kasia zamiast słówek ukraińskich 

napisała tekst zachęcający do obcho-

dów tego święta w gminie Nieporęt. 

 

Великими кроками наближається 

День Незалежності Польщі. В цьому 

році ми святкуємо вже 104 річницю. З цього 

приводу 10.11. 2022 відбудеться урочиста Служба 

в костелі по вул. Plac Wolności 3. Запрошуємо усіх 

взяти в ній участь.  
 

Dla niewtajemniczonych jeszcze w język ukraiński -  

tłumaczenie. 
 

 Wielkimi krokami zbliża się Święto Niepod-

ległości Polski. W tym roku obchodzimy już 104. 

rocznicę. Z tej okazji 10.11. 2022 w kościele ul. Plac 

Wolności 3 odbędzie się uroczysta Msza. Zachęcamy 

wszystkich do udziału w niej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrobiło się trochę patriotycznie, ale 11 listopada to 

imieniny Marcina, a z nim związane są przysłowia. 
 

* Na dzień świętego Marcina lepsza gęś, niźli zwie-

rzyna.  

* Od świętego Marcina zima się zaczyna. 

* Gdy liście przed Marcinem nie opadają, mroźną 

zimę przepowiadają. 

* Gdy Marcin w śniegu przybieżał, całą zimę będzie 

w nim leżał. 



CIEKAWOSTKI 
POLONISTYCZNE  

Dziś chciałabym, żebyście poznali  

polską poetkę  

MAŁGORZATĘ HILLAR 

 

 Poetka przyszła na świat 19 

sierpnia 1926 r. w Piesienicy. Uczyła 

się w gimnazjum w Starogardzie 

Gdańskim, a w czasie okupacji konty-

nuowała naukę na tajnych kompletach 

w Warszawie.  

 W 1946 r. zdała eksternistycznie maturę w Często-

chowie. Następnie ukończyła studia prawnicze na Uniwer-

sytecie Warszawskim. W 1955 debiutowała na lamach 

„Nowej Kultury” wierszem „Słowa”. Dwa lata później 

wydała pierwszy tomik poetycki „Gliniany dzbanek”.  

 W 1963 r. urodziła syna Dawida (cztery lata póź-

niej poświęciła Mu tomik poezji „Czekanie na Dawida”), 

w tym samym roku wyszła za mąż za jego ojca, krytyka 

literackiego i poetę Zbigniewa Bieńkowskiego. Razem 

udali się na stypendium do USA. Wrócili do kraju w 1970 

r. W tym samym roku zresztą się rozwiedli. Niestety, ta 

sytuacja doprowadziła do tego, że Małgorzata Hillar popa-

dła w chorobę alkoholową. Długo    z nią walczyła, czego 

wygraną było znów sięgnięcie po pióro. Poetka cierpiała 

także z samotności. 

 Pogrążona w nieustannym bólu zmarła w biedzie 

w swoim mieszkaniu 30 maja 1995 r. w Warszawie.  
 

 Twórczość Małgorzaty 

Hillar charakteryzuje prostota         

i bezpośredniość. Jej wiersze odno-

szą się do codzienności i umiłowa-

nia detalu. W wielu tekstach domi-

nuje tematyka miłosna, połączona 

z fascynacją przyrodniczym obra-

zowaniem. Chyba najbardziej zna-

ny utwór Hillar, często zamiesz-

czany w podręcznikach, to wiersz „My z drugiej połowy 

XX wieku”. 

 Twórczość Małgorzaty Hillar w tym roku została 

wybrana na przegląd w XX Konkursie Recytatorskim 

Jednego Poety. W konkursie tym naszą przedstawicielką 

jest Kateryna Demkiv z klasy III B. 7 listopada Kasia 

miała pierwsze eliminacje. Trzymamy kciuki, żeby prze-

szła do następnego etapu, 
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O podróżach, tym razem  
dużych... 

 W czwartek, 27 

października gościliśmy 

w naszej szkole wspa-

niałą osobę – Panią 

Marzenę Filipczak – 

globtroterkę, autorkę 

książek, felietonów        

i poradników podróżni-

czych. Pani Marzena, 

podróżując samotnie od 

15 lat, zwiedziła już 

prawie cały świat. 

 Spotkanie au-

torsko – podróżnicze 

odbyło się pod hasłem: „Ludzie: na pustyni,      

w dżungli i wśród wiecznych lodów”. Dostali-

śmy odpowiedzi na pytania: Czy oaza to wieś       

z palmami? Po co Grenlandczykom samochody, 

skoro na ich wyspie nie ma dróg? Czy ludzie 

mieszkający w kilkadziesiąt osób w jednym domu 

są naprawdę biedni? Jak się żyje w wysokich Hi-

malajach, na wyspach na jeziorze Titicaca            

i w afrykańskich wsiach, do których nocami wcho-

dzą słonie      i dlaczego – choć nam się wydaje, 

że ich mieszkańcom jest źle – oni niekoniecznie 

chcieliby się z nami zamienić?  Opowieści Pani 

Marzeny, jej odwaga i determinacja do zdoby-

wania nowych doświadczeń zrobiły na nas 

ogromne wrażenie, sprowokowały do przemy-

śleń, a przede wszystkim do zadawania pytań, bo 

nasza ciekawość nie zna granic. 

 Dowiedzieliśmy się o wielu zaskakują-

cych wydarzeniach i historiach z życia Podróż-

niczki. Ponadto otrzymaliśmy piękne książki, 

które wzbogacą nasz biblioteczny księgozbiór. 

Zapewne niejeden uczeń zajrzy do nich z cieka-

wością i zachwytem, a może nawet odważy się na 

podróż śladami Pani Filipczak… 

 Serdeczne podziękowania dla Pani Do-

roty Pająk za zorganizowanie spotkania. 

 Dodajmy także, że zajęcia zostały dofi-

nansowane przez Powiat Legionowski.  
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NA SPORTOWO 

 27 października     

w Starostwie Powiatowym 

w Legionowie odbyła się 

uroczystość podsumowania 

zawodów sportowych za 

rok szkolny 2021/2022. 

 W klasyfikacji ge-

neralnej szkół w kategorii 

„Licealiada” w ramach 

Mazowieckich Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej nasze 

Liceum zajęło III miejsce.  

 Jest to niewątpliwie zasługa naszych trene-

rów, p. Anny Wenerskiej i p. Przemysława Źró-

dło (trzeci od lewej lub prawej), którym serdecznie 

gratulujemy 

takiego sukce-

su.  

Nagrodę za za-

angażowanie   

w organizację 

zawodów ode-

brał trener Prze-

mysław Źródło, a pani dyrektor Magdalena 

Grodzka – Bulge została obdarowana dyplomem   

i siatką piłek – oczywiście piłki dla uczniów, by 

mogli dalej rozwijać swoje umiejętności sportowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gratulujemy uczniom osiągnięcia takiego 

wyniku i liczymy na więcej. 

NA WESOŁO 
Taki oto „suchar” 

 Ale to nie koniec 

sukcesów. Wśród naszych 

licealistów mamy srebr-

nego medalistę w judo - 

WIKTORA WENER-

SKIEGO z klasy III B. 

 5 listopada 2022 

roku w Bytomiu odbyły 

się zawody rangi mi-

strzowskiej w judo. Nasz uczeń stoczył bardzo ładne walki, 

które kończył przed czasem. Taka postawa zagwarantowała 

mu III miejsce w VIII Memoriale Józefa Wiśniewskiego    

o Puchar Polski Juniorów Młodszych.   

 

 

 

Serdecznie gratulu-

jemy, Wiktor. 

Trzymaj tak dalej. 

Siedzi sobie spokojnie facet na rybkach i wpatruje się 

w spławik. Aż tu nagle po spławiku przepływa moto-

rówka z narciarzem wodnym …. I tak ze trzy razy. 

Gość nie wytrzymał, wziął do ręki kamień, wziął za-

mach i rzucił, trafiając narciarza. Ten poszedł na dno. 

Wędkarz myśli chwilę i czeka, aż ten wypłynie. Po 

kilku minutach nie wytrzymał, rzucił wszystko i pró-

buje wyłowić trafionego przez siebie „sportowca”. 

Wyciąga ciało na brzeg i od razu zaczyna reanimację: 

usta–usta, itp. Podpływa na brzeg zmartwiona całym 

faktem ekipa motorówki i z dużym zaciekawieniem 

pytają wędkarza, co on takiego robi. 

– No jak to, co? Reanimację i wszystko, co jest z tym 

związane. 

Na co motorowodniacy popatrzyli na siebie i odpo-

wiedzieli: 

– OK. Jednak to nie nasz człowiek. Nasz miał narty,   

a ten ma łyżwy. 


