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Bo wciąż na jawie widzę 
I co noc mi się śni, 
Że TA, CO NIE ZGINĘŁA, 
Wyrośnie z naszej krwi. 
 

Edward Słoński „Ta, co nie zginęła” 

Był taki smutny czas w historii naszej Ojczyzny, 
gdy na ponad sto lat utraciła niepodległość. Za-
borcy – trzy mocarstwa: Austria, Prusy (późniejsze 
Niemcy), Rosja – w 1795 roku podzielili między 
siebie polską ziemię i wymazali z mapy Europy na-
sze państwo. Chcieli Polakom narzucić swoją kul-
turę, zwyczaje, język i religię. Nie było polskiego 
rządu ani wojska, nie było stolicy. Nie wolno było 
używać polskiej flagi ani godła. Za mówienie w 
szkole po polsku dzieci były karane, a dorośli tra-
fiali do więzienia.  
Nasz naród jednak nie poddawał się. Polska – wy-
kreślona z mapy Europy – istniała. Każde pokole-
nie stawało w obronie tych najcenniejszych warto-
ści. Walczyło w wielkich powstaniach narodowych, 
które jednak kończyły się klęską. Aż nadszedł dłu-
go oczekiwany dzień. 
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Pierwsza wojna światowa (1914-1918) osłabiła państwa zaborcze, dzięki czemu 
możliwa stała się odbudowa niepodległego państwa. Po 123 latach niewoli, rozbio-
rów i obcego panowania, w końcu 1918 roku odrodziło się państwo polskie. Marze-
nia pokoleń stały się rzeczywistością. Niepodległa Polska odrodziła się w ciągu zale-
dwie trzech tygodni. To niezwykłe tempo zaskoczyło ówczesnych obserwatorów 
wydarzeń politycznych w Polsce i Europie. 

 

ORZEŁ 1 PUŁKU UŁANÓW I BRYGADY  
LEGIONÓW MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 

Powitanie Komendanta na dworcu kolejowym w 
Warszawie 11 listopada 1918 r. 

11 listopada to symboliczna data, święto odzyskania niepodle-
głości przez Polskę. Dzień ten ustanowiono świętem narodowym 
dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po od-
zyskaniu niepodległości. 
Do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko 
dwa razy - w roku 1937 i 1938. Po wojnie Narodowe Święto Nie-
podległości dopiero w 1989 roku 
wróciło do kalendarza oficjalnych 
świąt państwowych. Główne ob-
chody, z udziałem najwyższych 
władz państwowych, odbywają się 
w Warszawie na placu Józefa Pił-
sudskiego. Znajduje się tam Grób 
Nieznanego Żołnierza. Jest to sym-
boliczny grób wszystkich bohate-
rów, którzy oddali swoje życie za 
wolną Polskę.  
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Jaką książkę zabrałbyś na bezludną wyspę? 
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Opowieść o miłości 
Jesteś osobą spragnioną uczuć i opieki kogoś bliskiego. Masz marzycielską naturę. 
Czekasz na coś niezwykłego i pięknego, co zmieniłoby Twoje życie. Cenisz sobie 
prawdomówność, nie znosisz plotek i intryg. Zawierasz przyjaźnie na całe życie. 

Powieść fantastyczna 
Znasz się na ludziach, jesteś niezłym psychologiem, wszystkich rozszyfrujesz. 
Twoją zaletą jest bystrość i sprawny umysł, który pozwala zapamiętywać Ci mnó-
stwo szczegółów. Wobec przyjaciół masz duże wymagania, toteż masz ich nie-
wielu. Lubisz żartować z poważnych rzeczy i nie zawsze wiadomo, kiedy mówisz 
serio. 
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Książka przygodowa 
Masz żywą wyobraźnię, uwielbiasz podróże w nieznane. Swoją pomysłowością za-
dziwiasz innych. Jesteś odważny i zaradny. Nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych. 
Lubisz samotność i towarzystwo zwierząt oraz częste zmiany otoczenia i przyjaciół. 

Komiks 
Jesteś optymistą, wierzysz w ludzi i potrafisz cieszyć się życiem. Lubisz dużo wie-
dzieć, ale często uczysz się pobieżnie, nie wnikając głębiej w zagadnienie, więc 
Twoja wiedza jest powierzchowna. A przecież masz niezwykle twórczy umysł i po-
trafisz dać z siebie więcej! Być może przyczyną jest Twoje zmienne usposobienie... 
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Odpowiedź 
………………... 
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