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11 Listopada – Święto 

Niepodległości 
 

11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości.  

Pewnie dla niektórych z nas ten dzień, na który ponad 120 lat czekali nasi 

przodkowie, nie różnił się zupełnie niczym od codzienności. 

Żyjemy w wolnym kraju, możemy się kształcić, podróżować, planować koleje 

losu. Nie wyobrażamy sobie wręcz istnienia, w którym każdego dnia 

musielibyśmy toczyć walkę o swoje życie oraz wolność. Pamiętajmy, że to 

właśnie dzięki odwadze oraz poświęceniu wielu Polaków, możemy zasypiać bez 

strachu o swoje życie w niepodległej ojczyźnie. 

                                                                             Od Redakcji 



                                           Czym dla mnie jest wolność i niepodległość? 

Niepodległość i wolność to dwie różne, jednak ściśle ze sobą powiązane wartości, 
które warunkują swoje istnienie. Bez niepodległości nie byłoby wolności, a bez 
wolności - niepodległości. 

 Dla mnie niepodległość oznacza wolność ojczyzny od zaborców i niezależność od 
innych krajów, a to niestety nie raz już zostało nam zabrane. Niepodległość daje mi 
możliwość czytania polskiej literatury, nauki naszego ojczystego języka oraz 
poznawania historii naszego pięknego kraju.  

Za to wolność dla mnie jest bardziej rozbudowanym tematem. W mojej opinii 
wolnością jest możliwość wyrażania własnego zdania, własnych poglądów, własnych 
przekonań.  Wolnością jest możliwość wyboru, możliwość wyrażenia swojego 
niezadowolenia bez strachu, że zostanę uciszony z tego powodu.  

Niestety w dzisiejszych czasach wolność jest powoli zabierana ludziom, zwłaszcza 
wolność słowa. A zatem wolnością jest dla mnie możliwość wyrażania swojej opinii. 

                                                                                                      Maksymilian Konarski 2 Inr 

Bycie patriotą- co to znaczy? 
 

    Patriotyzm jest cechą niezwykle szlachetną i godną podziwu. Jest to postawa 
miłości, szacunku oraz poświęcenia dla własnej ojczyzny. Tradycyjnie za to 
poświęcenie uważano walkę i umieranie w obronie narodu, jednakże w dzisiejszych 
czasach – czasach pokoju i współpracy między państwami swój patriotyzm można 
manifestować na wiele innych sposobów. 
    Ważnym elementem patriotyzmu jest zadbanie o to, aby zapewnić lepsze warunki 
dla przyszłych pokoleń. Pomaga w tym głównie uczciwe płacenie podatków, 
pracowanie w kraju oraz tzw. patriotyzm konsumencki, czyli kupowanie polskich 
produktów.  Ważne jest też dbanie o środowisko naturalne, czyli np. segregacja śmieci 
lub oszczędzanie wody.   
    Kolejnym ważnym elementem jest wiedza na temat polskiej historii i kultury. 
Należy znać daty oraz postacie historyczne, naszą kulturę, a także w niej uczestniczyć 
i kultywować polskie tradycje. 
   Wbrew pozorom patriotyczne mogą się okazać nawet proste czynności, które robimy 
na co dzień. Może to być na przykład szacunek dla rodaków, kibicowanie polskim 
drużynom i uczestnictwo w świętach i dniach ważnych dla kra, a nawet świadome 
uczestnictwo w wyborach. 
   Może się wydawać, że te wszystkie rzeczy to za dużo i szkoda zachodu na bycie 
współczesnym patriotą. Jednakże powinniśmy pamiętać, że to właśnie od nas zależy 
przyszłość Polski i Polaków i tylko my możemy zmieniać świat na lepszy. 
                                                                                                     Radosz Marcin 2 Inr 

 

 

 



TO WPADA W UCHO  

 

Do najbardziej znanych pieśni patriotycznych należą między innymi takie 

utwory jak: 

 Biały krzyż, 

 Bogurodzica, 

 Boże, coś Polskę, 

 Rota, 

 Mazurek Dąbrowskiego. 

Wśród typowych piosenek patriotycznych na 11 listopada znajdziemy: 

 Rozkwitały pąki białych róż, 

 Idzie żołnierz, 

 O mój rozmarynie, 

 Przybyli ułani, 

 Rota, 

 Ułani, ułani, 

 My, pierwsza brygada, 

 Szara Piechota, 

 Wojenko, wojenko, 

 Pierwsza Kadrowa, 

 Pieśń Legionów. 

 

 



“My, pierwsza brygada” to pieśń, którą zna chyba każdy kto chodził kiedyś do 

szkoły. Melodia tego utworu to melodia Marsza Kieleckiego nr 10. 

Prawdopodobnym autorem tej pieśni był kpt. Andrzej Brzuchal-Sikorski, który 

od 1905 roku był kapelmistrzem orkiestry Kieleckiej Straży Ogniowej, a potem, 

orkiestry i Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. 

 

Słowa Pierwszej Brygady, do melodii Marsza Kieleckiego, powstawały 

żywiołowo, układane na kwaterach i w okopach. Po 1925 r. zostało ustalone, że 

pierwsza podstawowa wersja tekstu powstała latem 1917 r. w pociągu 

wiozącym internowanych legionistów do Szczypiorna i w samym obozie. 

Ostatecznie, w końcu lat trzydziestych, w Wojskowym Instytucie Historycznym 

sąd polubowny orzekł, że autorem trzech pierwszych zwrotek jest literat, 

pułkownik Andrzej Hałaciński, a sześciu zwrotek – oficer legionów Tadeusz 

Biernacki. W pierwszych latach po I wojnie światowej Andrzej Hałaciński nie 

przyznawał się do autorstwa słów utworu, jednak później oświadczył to 

publicznie i przedstawił dowody na to, że jest ich autorem. 
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