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11 listopada — Dzień Niepodległości Polski i wszystkich Polaków

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Święto Niepodle-
głości i obchody dnia 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy 
dopiero w 1937 roku. W latach 1939-1944, podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie 
od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada 
było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta. 
Od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym w Polsce, a 
dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. Święto obchodzone jest w całym kraju, lecz 
najważniejsze obchody odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego i przy Gro-
bie Nieznanego Żołnierza. Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone co roku dla 
upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 
1918 roku, po 123 latach niewoli pod zaborami dokonanymi przez Austrię, Prusy i Rosję. 

Piłsudski — wielki Polak — nasz rodak
Urodził się 5 XII 1867 

roku w Zułowie na Wi-
leńszczyźnie w rodzinie 
ziemiańskiej. W 1885 r. 
ukończył gimnazjum i roz-
począł studia medyczne w 
Charkowie. W trakcie stu-
diów, jako zamieszany w 
przygotowanie zamachu na 
cara Aleksandra III, został 
zesłany na Syberię. Wrócił 
po pięciu latach i rozpo-
czął działalność w Polskiej 
Partii Socjalistycznej.

W 1900 r. ponownie 
aresztowany zdołał zbiec 
do Galicji. W trakcie woj-
ny na Dalekim Wschodzie, 
w 1904 roku udał się do 
Japonii, aby nakłonić to 
państwo do poparcia po-
wstania Polaków w zabo-
rze rosyjskim. Wyjazd nie 

przyniósł oczekiwanych re-
zultatów. W czerwcu 1906 
r. Piłsudski stanął na czele 
Wydziału Spiskowo-Bojo-
wego, kierując Organiza-
cją Bojową PPS. W 1908 r. 
zainspirował założenie we 
Lwowie tajnego Związku 
Walki Czynnej, a w Galicji 
— Związków Strzeleckich. 
W 1909 r. został członkiem 
Centralnego Komitetu 
PPS — Frakcji Rewolucyj-
nej.  W 1912 roku Józef Pił-
sudski został mianowany 
Komendantem Głównym 
wszystkich polskich sił 
zbrojnych. Z początkiem I 
wojny światowej w 1914 r. 
Piłsudski powołał Polską 
Organizację Wojskową i 
został dowódcą I Brygady 
Legionów Polskich. 

• Śmiech posiekać, dodać starty dobry humor, ugotować 
to z jednym uśmiechem. 
 
• Dodać pokrojone w kostkę miłe wspomnienia. 
 
• Posmarować blaszkę uśmiechem, zmiksować pogodę 
ducha i wylać wszystko na blaszkę. 
 
• Posypać szklanką miłości, wsadzić do piekarnika na 250 
stopni i piec półtorej godziny. 
                                               Szczerych uśmiechów życzę!

Przepis na dobry humor jesienią 

Pokoloruj



Najlepsi aktorzy i świetni piosenka-
rze tylko z pozoru przypominają 
zwykłych ludzi. Różnią się od 
nich niezwykłą wrażliwością, 
talentem i... sposobem pa-
trzenia na świat. 

Przekonajcie się, czy i 
Wy macie osobowość praw-
dziwej gwiazdy! Zaczynamy!

1. Pod dom, w którym miesz-
kacie, przytuptał mały jeż. Co 
robicie?
a) Pomagacie mu wrócić do lasu.
b) Zawozicie biedaka do zoo.
c) Bierzecie go do domu i oswajacie.

2. Tata chce zabrać Was do prawdziwej opery.
a) Protestujecie — opery są nudne i zdecydowanie za długie.
b) Negocjujecie wyprawę do kina na nowy film.
c) Zgadzacie się, ponieważ nigdy nie byliście w operze.

3. Jakie szkolne przedmioty najbardziej lubicie?
a) Matematykę lub przyrodę.
b) Języki obce, zwłaszcza angielski.
c) Plastykę i muzykę.

4. Zaglądacie do szafy. Co zajmuje w niej najwięcej miej-
sca?
a) Słodkie spódniczki lub kolorowe szorty. 
b) Sterta dżinsów.
c) Koszulki z zabawnymi nadrukami.

5. Wasz pies wytarzał się w błocie, a teraz chce się do Was 
przytulić.
a) Prosicie rodziców, by się nim zajęli.
b) Zabieracie go do łazienki i myjecie.
c) Przytulacie się do niego. Kochany maluch.

6. Zapomnieliście odrobić pracę domową.
a) Prosicie koleżankę, by dała Wam odpisać.
b) Po prostu zgłaszacie nieprzygotowanie.
c) Próbujecie na szybko odrobić zadanie.

7. Kumpel mówi o Was nieprzyjemne rzeczy. I to przy Was!
a) Wyjaśniacie wszystkim, że jest skończonym kłamcą.
b) Wyzywacie go od najgorszych!
c) Zaczynacie płakać i wychodzicie.

                      Najwięcej odpowiedzi:

A — uwielbiacie sztukę, piękne stroje, spotkania z 
ciekawymi ludźmi. Przypominacie Martinę Stoessel. 

B — kochacie siebie, bo wiecie, że jesteście niezwy-
kli. Przypominacie Vanessę 
Hudgens. 

C — osobą przesadnie 
delikatną to Wy nie jeste-
ście! Przypominacie Jorga 
Blanco. 
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Małe co nieco o grze w kręgle Zabawa: Czy masz duszę artysty
Kręgle to bardzo po-

pularna gra, która wyna-
leziona została przez… 
jaskiniowców. Wolny czas 
ludzie pierwotni spędzali, 
rzucając dużymi kamienia-
mi w mniejsze. 

Traktowali to jako 
rozrywkę. Wiemy o tym 
z licznych zachowanych 
skalnych rysunków. Ko-
lejne odkrycia archeolo-
giczne dowodziły, że gra 
w kręgle uprawiana była 
przez starożytnych Egip-
cjan, Rzymian, Fenicjan i 
Kartagińczyków. 

W XIV wieku szał krę-
gli do tego stopnia opano-
wał Anglię, że jej kolejni 
królowie po prostu jej za-
braniali. 200 lat później 
gra rozpowszechniła się 
wśród Niemców i dotarła 
na kontynent północno-
amerykański. Tutaj zrobi-
ła oszałamiającą karierę. 
Najlepsi gracze założy-
li Amerykański Kongres 
Bowlingu i ustalili zasady 
gry, które obowiązują do 
dzisiaj. Im zawdzięczamy 

ustawienie 10 kręgli za-
miast 9 i wywiercenie 3 
otworów w kuli. Bowling 
stał się wówczas sportem 
uprawianym zawodowo. 

Bowling jest dziś jedną 
z najatrakcyjniejszych gier 
towarzyskich i sportowych. 
Fakt ten jest oczywisty dla 
niemal każdego, kto choć 
raz próbować rzucać bow-
lingową kulą. Dzieje się 
tak gdyż, aby grać w bow-
ling, nie potrzeba żadnych 
wybitnych uzdolnień czy 
warunków fizycznych, nie 
potrzeba poznawać skom-
plikowanych zasad gry (bo 
są dziecinnie proste), ani 
przepisów ją regulujących 
oraz nie martwić się o pro-
wadzenie punktacji, by 
wyłonić zwycięzcę rywa-
lizacji, bo zrobi to za nas 
automat. 

Nam pozostaje jedynie 
wybrać kulę i rzucając nią 
przewrócić więcej kręgli 
niż przeciwnik. Wszystko 
oczywiście w atmosferze 
zdrowej rywalizacji, dobrej 
zabawy i integracji. 

•  Chodnik nagle zapadł się pode mną i do szkoły musia-
łem dojść kanałami. 
• Mama zezwoliła mi na 2 spóźnienia miesięcznie. 
• Huśtawka nastrojów nie pozwoliła mi dojść na czas do 
szkoły.
• Odezwał się we mnie leniuszek. 
• Łapiąc głęboki oddech, zakrztusiłam się muchą i długo 
dezynfekowałem przełyk.

Wymówki na spóźnienie do szkoły


