
 

 

 



 

Kalendarz
 

Wszystkiego najlepszego dla Anastazji, Alicji, Bartłomieja, Jana, Jozafata, Macieja, 
Marcina, Maryny, Menasa, Pafnucego, Prota, Sobieżyra i Teodora! 

 

Co tak naprawdę wydarzyło się 11 listopada 1918 roku? 

Niewielu Polaków wie, że jedenastego listopada nie odzyskaliśmy niepodległości! Jest to data 
umowna! Tego dnia Piłsudski przejął władzę od tak zwanej władzy regencyjnej. 

Kraków! 

Krakowianie odzyskali niepodległość już 30 października! Kraków był pierwszym miastem, który 
odzyskał wolność. Tego dnia na Rynku Polacy zrzucili orła austriackiego z wieży Mariackiej i 
obalili władzę w naszym pięknym mieście. 

Tak czy tak?     

Co roku jedenastego listopada większość Polaków zawiesza flagę (na balkonach lub w oknie…). 
I pewnie nie raz wielu z Was zastanawiało się: „A co by się stało, gdyby zawiesiło się flagę na 
odwrót…”. Flaga Polski jest biało-czerwona, natomiast czy jest jakieś państwo z flagą czerwono-
białą? 

Oczywiście tak, jest nim Monako – kraj nad Morzem Śródziemnym. Państwo to ma bardzo małą 

powierzchnię, porównywalną do mniejszego polskiego lotniska – 2 ㎢ . Polska jest około 155 tys. 
razy większa od Monako. Jednak mimo terytorium, państwo to jest piekielnie bogate! Produkt 
krajowy brutto na 1 mieszkańca Monako wynosi ok. 70 tysięcy USD rocznie, natomiast w Polsce 
wynosi 32 tysiące rocznie!!! 

Jak tam u naszych dalekich sąsiadów? 

Jak można się domyślić, Chińczycy nie świętują święta niepodległości Polski. Jednak dzień 11 
listopada jest w tym kraju dniem wyjątkowym – dniem singli. Podczas tego dnia mieszkańcy 
Chin wydają mnóstwo pieniędzy! Dzień singla to największe na świecie święto konsumpcji! Jest 
tak prawdopodobnie dlatego, że wiele sklepów w Chinach daj tego dnia duży upust i 
prezentowana jest wtedy większość wystaw. 

23 czerwca… 

Jak wiadomo dwudziestego trzeciego czerwca obchodzimy w Polsce Dzień Ojca…Jednak w 

 innych krajach daty tego wydarzenia są inne. Co roku 11 listopada wszyscy w Finlandii składają 
życzenia swoim ojcom. 

11 listopada… 



 

...1293 – Nocą we Wrocławiu książę głogowski Henryk III porwał księcia legnickiego 
Henryka V Brzuchatego, który po półrocznej niewoli został zmuszony do zapłacenia okupu w 
postaci 6 miast po lewej stronie Odry. 

…1357 – Kętrzyn otrzymał prawa miejskie. 

…1673 – Wojska polskie pod dowództwem Hetmana Wielkiego Koronnego Jana 
Sobieskiego pokonały w bitwie pod Chocimiem Turków pod wodzą Husejna Paszy. 

…1918 – Po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość (data umowna). 

…1943 – Witold Pilecki został awansowany do stopnia rotmistrza. Ten bohater ma bardzo 
ciekawą historię, gdyż trafił do Auschwitz dobrowolnie (specjalnie). Był tam szpiegiem, który 
meldował na bieżąco, co się dzieje w obozie. 

…2019 – Tranzyt Merkurego to dosyć częste zjawisko astronomiczne. Można je 
zobaczyć, gdy planeta (Merkury) będzie idealnie między słońcem, a Ziemią. Wówczas zobaczymy 
przejście Merkurego na tle tarczy Słońca. 

      …2065 – Odbędzie się następny Tranzyt Merkurego. Niestety nie będzie on widoczny z Ziemi. 

 

Newsy z przyszłości! 

11.11.2918 o godz. 11:11 – z okazji Święta Niepodległości Polski wszyscy Polacy uroczyście 
odśpiewali hymn z nową zwrotką. 

                                                                                                                                              Wojciech Klimek 

                     

 
 

 

 

                     11 listopada 1918 roku 

 

 

W roku 1918, czyli wtedy, kiedy odzyskaliśmy niepodległość po 123 latach  



 

zaborów, najważniejszym dniem jest prawdopodobnie Jedenasty listopada. To 

wydarzenie uznaje się za dzień odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Poniżej przedstawiam inne ważne wydarzenia związane z wolnością naszego 

kraju. 

 

♢ W 1914 roku powstały Legiony Piłsudskiego, dzieliły się one na trzy brygady i miały 

walczyć z wojskami rosyjskimi. 

 

♢ Z inicjatywy Piłsudskiego i Edwarda Śmigłego powstała Polska Organizacja Wojskowa. 

 

♢ W lipcu 1917 doszło do „kryzysu przysięgowego”. Druga Brygada Legionów Polskich 

przysięgła wierność Niemcom i Austro-Węgrom, czego odmówiły Pierwsza i Druga 

Brygada, po tych wydarzeniach Piłsudski został zesłany do więzienia do Magdeburga. 

 

♢ We Francji powstała Błękitna Armia walcząca z wojskami niemieckimi, 

dowodzona przez Józefa Hallera. 

 

♢ Podczas pierwszej wojny światowej prezydentem Stanów Zjednoczonych 

Ameryki Północnej był Thomas Woodrow Wilson. 

 

♢ W styczniu 1918 wydał on dokument zawierający cele wojenne (to, co tam jest 

zapisane jest głównym celem walki), a w 13-tym punkcie powiedział, że ma powstać 

niepodległa Polska z dostępem do morza. 

 

♢ W czerwcu tego samego roku Francja i Wielka Brytania ustanowiły w swoich 

celach wojennych to samo, co Thomas Wilson w 13-tym punkcie. 

 

♢ W październiku 1918 powstała Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego. 

 

♢ 30 dnia tego samego miesiąca Kraków został wyzwolony spod władzy 

austriackiej. Tam powstała również Polska Komisja Likwidacyjna niwelująca wpływy 

zaborców wobec Polaków. 



 

 

♢ 10-tego listopada 1918 roku do Warszawy przyjechał zwolniony przez władze 

niemieckie z więzienia w Magdeburgu - Piłsudski. 

 

♢ 11-tego listopada 1918 roku Józef Piłsudski przejął od Rady Regencyjnej władzę 

wojskową. 

 

♢ 14-tego listopada 1918 roku Piłsudski przejął również władzę cywilną. 

 

I to tyle. Sytuacje przedstawione powyżej są bardzo interesujące i mam nadzieję, że z 

chęcią poczytacie o nich w książkach lub w internecie!!! 

                                                                                                                                 Mateusz Uhruski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z dziennika Marcinka Cholewy 
 

Drogi Dzienniczku, chciałbym Ci opowiedzieć o dziwnej sytuacji, która miała miejsce. W 

środę moją codzienną rutynę rozpoczęła lekcja historii. Pan opowiadał nam o I wojnie światowej. 

-Olek- szepnąłem do kolegi. 

- Co?- odpowiedział. 

- Nie nudzi cię ta lekcja?- zapytałem. 

- Szczerze to tak, ale spoko mam tu kartki i kredki… 

Nim Olek się spostrzegł, moja głowa leżała już na ławce zanurzona w krainie snów. 

Nagle znalazłem się w dziwnym miejscu. Wszyscy krzyczeli, dookoła rozpryskiwała krew, 

a niebo pokrywała mroczna mgła. 



 

- Gdzie ja jestem?! - rzekłem do przechodnia. 

- Jak to gdzie?- odpowiedział - to I wojna światowa. 

W pewnym momencie nie wiedziałem, co zrobić. Stałem jak zamurowany i wpatrywałem 

się w mężczyznę, który wykrzyczał do mnie : 

- Co tak stoisz, chłopcze, chwytaj broń i zabieraj się do walki. 

Przeszywające spojrzenie mężczyzny zaważyło na decyzji. Chwyciłem karabin i na 

trzęsących się nogach wkroczyłem na pole walki. Próbowałem wziąć się w garść, ale otaczające 

mnie martwe ciała i łzy kobiet przerosły mnie. Wstałem i pędem pobiegłem schować się pod 

najbliższy most na rogu ulicy. 

Serce łomotało mi z nerwów, ręce dygotały a oczy zatonęły we łzach. Schowałem głowę 

między kolana, gdy nagle moją uwagę odwrócił niski głos mężczyzny. Spoglądnąłem na niego i 

nie mogłem uwierzyć, był to sam Józef Piłsudski. 

- Chłopcze, dlaczego tak tu siedzisz?- zapytał zażenowany. 

- Ja ja ja - zająknąłem się - ja nie dam rady, boję się, jestem tylko trzynastoletnim chłopcem, nie 

chcę umierać – wykrzyczałem. 

- Nie ma się czego wstydzić, każdy boi się śmierci, ale czy nie warto czasem stanąć w obronie 

czegoś ważnego, czegoś co jest ci bardzo bliskie? - zapytał pieszczotliwie bohater. 

- No tak, ale ty jesteś taki dzielny, niczego się nie boisz - wyjąkałem. 

- Czasami pozory mylą. Jestem przerażony, to że tego nie okazuję, nie znaczy, że tak jest. 

Ojczyzna to mój dom, to coś, co jest mi najbliższe i będę walczył do upadłego, bo trzeba  

tworzyć historię, bo trzeba walczyć w słusznej sprawie, bo to rodzina - odpowiedział i na chwilę 

zapadła cisza. 

- Teraz już wiesz, co masz zrobić - odparł i po chwili rozpłynął się w powietrzu. 

- Nie, czekaj, co mam zrobić, jaka historia, jaka rodzina?!…- wywrzeszczałem. 

Nagle moje nogi zanurzyły się w podłożu i zacząłem spadać w ciemną dziurę, słysząc tylko: 

- Marek wstawaj, Marek ! 

Wtedy się obudziłem. 

- Proszę pana, gdzie ja jestem? – wymamrotałem. 

- W szkole - burknął nauczyciel - przespałeś całą lekcję, czy masz mi coś do powiedzenia? 

- Wolny kraj. 

- Słucham?- zirytował się nauczyciel. 

- Jesteśmy niepodlegli - wykrzyczałem i śmiejąc się, ze łzami w oczach, uściskałem profesora. 

                                                                                                                                          Hanna Krawczyk 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUIZ 
 

 
Jakie będą twoje losy podczas I wojny światowej? 

 
Odpowiedz na parę pytań! Następnie zaznacz odpowiedzi, które najbardziej do Ciebie 

przemawiają. Wczuj się w atmosferę wojny… 
 

Przy każdej odpowiedzi będziesz masz liczbę (-1; 0; 1). Na końcu zsumuj wszystkie numery 

odpowiedzi, aby powstała jedna cyfra (np. 1 + 0 + (-1) + 1 = 1).  

 

 

1. Nareszcie wakacje! Jesteś w kawiarni z rodziną, śmiejecie się, planujecie wyjazdy… Czytasz 

gazetę, z której nagle dowiadujesz się, że wybuchła wojna. Przecierasz oczy, myśląc, że Ci się to 

przewidziało. Niestety to nieprawda… Co robisz? 
  

Szukasz schronienia dla siebie i rodziny -1 

Idziesz do wojska, aby walczyć o niepodległość Polski, o której wiele 

opowiadał Ci pradziadek 

0 

Nie wierzysz i nadal świętujesz wakacje z rodziną! +1 

 

2. Co przemawia do Ciebie najbardziej? 
  



 

Siła +1 

Spryt 0 

To i to -1 

 

3. 6 VII 1914 roku z Krakowa wyrusza kompania kadrowa, która dociera do Twojego miasta, 

aby w nim urządzić powstanie. Większość obywateli miasta boi się, że skończy się ono jak 

powstanie styczniowe, więc barykaduje okna, aby nie mieć z tym nic wspólnego. Co robisz? 
  

Postępujesz jak reszta mieszkańców -1 

Dołączasz się do powstania 0 

Nie ufasz Piłsudskiemu ani jego „armii”, więc jedziesz do Francji, 

aby walczyć w oddziałach Bajończyków 

+1 

 

 

 

 

 

 

4.Jesteś przy ognisku wraz z Legionami Piłsudskiego, 24 grudnia 1914(Wigilia), pod 

Łowczówkiem, gdzie odgrywa się bardzo krwawa bitwa z Polakami z zaboru rosyjskiego. Nagle 

słyszycie zza okopów polskie kolędy, które śpiewają także Polacy, którzy muszą walczyć po 

stronie Rosjan. Co robisz? 

Idziesz do nich, aby z nimi śpiewać kolędy 0 

Atakujecie z zaskoczenia +1 

Ignorujesz -1 

 

5. Ukryłeś się w genialnej kryjówce! Nagle ktoś chodzi blisko Ciebie… Co robisz? 
  

Wychodzisz i pytasz co robi oraz po której jest stronie 0 

Wychodzisz i strzelasz do niego +1 

Ignorujesz, bo to może być wróg -1 

 

 

 

6. Jesteś w okopie pod ostrzałem. Wiesz, że niedługo zginiecie z głodu, ale możecie spróbować 

zrobić desperacki krok, aby zaatakować przeciwnika, wychodząc z okopu i biegnąc. Może się 

uda… Szansa jest nikła… Co robisz? 
  

Desperacki krok +1 

Zostanie w okopie i śmierć z głodu -1 

Próba odwrotu, która może skończyć się niepowodzeniem 0 

 



 

7. Kim wolisz być? 
  

Generałem +1 

Żołnierzem 0 

Cywilem(nie mieszasz się w wojsko) -1 

 

8. Jedenastego listopada 1918 roku podpisano pokój w wagonie na granicy Niemiec. Koniec 

wojny! Co robisz? 
  

Wracasz do domu (do rodziny) 0 

Zostajesz w wojsku – nie wiadomo co się czai na wschodzie… -1 

Chcesz być marszałkiem/premierem nowego państwa +1 

Teraz zsumuj odpowiedzi. 
 

Jeżeli wyszła Ci: 

 Liczba większa od 0 (czym większa tym bardziej sprawdzi się hipoteza): 
  Twój typ osobowości to: JA/CELE/NEGUJĄCY/RZECZOWY 

Jesteś osobą  cechującą się braterstwem i szacunkiem w stosunku do innych. Dążysz do 

celu, choćby nie wiadomo co! Chcesz mieć jak najwyższy stopień. Jak masz pomysł to go 

wykonujesz – nie planujesz. Nie wierzysz każdemu i często chcesz mieć rację. Na wojnie 

narażasz swoje życie. Poświęciłbyś się za innych. 
 

 Liczba 0 (czasami także 2; 1; (-1); (-2) oraz (-3)): 
  Twój typ osobowości: INNI/CELE/NEGUJĄCY/OSOBISTY 

W odróżnieniu od osoby z liczbą większą od 0, trudniej Ci dokonywać wyborów (iść do 

wojska czy nie). Dążysz do celu, choć z rozwagą. Pomyślisz zanim coś zrobisz. Będziesz 

starał się szukać niestandardowych rozwiązań. Będziesz bardziej słuchał głosu rozsądku, 

niż działał impulsywnie. 
 

 Liczba mniejsza od 0 (czym mniejsza tym bardziej sprawdzi się hipoteza): 
  Twój typ osobowości: -*/PROBLEMY/ZGODNY/-* 

Będziesz bardziej obojętny… Będziesz chronił to co masz, aby tego nie stracić(np. 

rodzinę). Bardziej przystosowywałbyś się do ludzi – robiłbyś to co oni. Nie negowałbyś 

ich zdania i słuchałbyś ich pomysłów. Bardziej będziesz nastawiony na problemy niż na 

cele. Na wojnie walczyłbyś z wielkim zaangażowaniem! 
 

 

Wojciech Klimek 
*Po tych pytaniach nie da się stwierdzić 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Militarne aspekty w I wojnie światowej  

 

Z okazji nadchodzącego Święta Niepodległości chcę przedstawić armie (i ich 

wyposażenie) użyte w wojnie, która miała zakończyć wszystkie konflikty zbrojne. 

Zaprezentuję tu front wschodni i zachodni, czyli dwa główne teatry działań 

wojennych. 

 Front zachodni. 

W pierwszych dniach wojny, w sierpniu 1914 można było ujrzeć 

Francuzów w czerwonych spodniach, granatowych płaszczach i 

czapkach kepi. Jak nietrudno zobaczyć to niepraktyczne rozwiązanie, 

czerwony dało się zauważyć z daleka, a brak 

ochrony głowy sprawiał, że jakiekolwiek 

obrażenia w tej części ciała kończyły się śmiercią. 

Z czasem czapkę kepi zaczęto zastępować hełmem adrian, a 

czerwone spodnie na ciemnobłękitne, które ułatwiały 

kamuflaż. Zupełnie inaczej wyglądało uzbrojenie żołnierza 

niemieckiego. Była to pickel hauba z charakterystycznym 

złotym, świecącym orłem na przodzie i szpicem u góry. 

Ponieważ świecący orzeł utrudniał maskowanie, zakrywano 

cały hełm pokrowcem. W miarę upływu wojny zobaczono 

nieskuteczność hełmu w ochronie niektórych części głowy, 

gdyż jak można zobaczyć na obrazku, nie sięgał nawet  uszu, 

więc wprowadzono stahlhelm znany w późniejszych 

okresach historii. Nie da się nie zwrócić uwagi na 

opancerzenie, które występowało po obu stronach konfliktu, 

zwłaszcza, że stanowiło w pewnym sensie powrót do zbroi średniowiecznych. 

 Żołnierze niemieccy 

początek wojny 



 

Wynikało to z małej mobilność wojny pozycyjnej, w której często zdarzały się 

pojedynki w okopach z użyciem broni białej. Koniec pancerzy  

przypieczętowało rozpowszechnienie się strzelb.   

Front wschodni. 

 Zdecydowanie inaczej wyglądał mundur armii rosyjskiej, był koloru 

jasnooliwkowego, po długim użytkowaniu na 

otwartym słońcu stawał się coraz bardziej jasny, aż 

mógł uzyskać barwę nawet białą. Podobne 

umundurowanie posiadał Legion Puławski, polskie 

oddziały walczące u boku Rosji przeciwko państwom 

centralnym.  

 Bardziej znana polska formacja to legiony stojące u 

boku Austro-Węgier przeciwko Rosji. Rozpoznawano je po 

czapce maciejówce z orzełkiem na przodzie, 

jasnoniebieskich lub szarych mundurach, na których 

znajdowała się ładownica, wisiał lekko przestarzały 

karabin mannlicher M.05. Po kryzysie przysięgowym i 

przedostaniu się Józefa Hallera do Francji, powstała armia 

złożona z Polaków na emigracji, ubrana w błękitne 

mundury francuskie. Była to najbardziej zmodernizowana 

polska formacja, która liczyła aż 100 tysięcy ludzi. 

Nazywano ją „błękitną armią” (od kolorów mundurów)  

lub armią Hallera. 

 

 

 

Żołnierze francuscy 

Pancerz do walki na broń białą w 

okopach   

Hełm Adrian  

Legion Puławski 

Legiony Polskie 

Legiony Polskie  



 

 

 

 

Józef Piłsudski 

 

Ciekawostki, o których nie słyszeliście! 

 Chyba wszyscy dobrze znamy postać pana marszałka, twórcy legionów polskich, jednego 

z ojców niepodległości Polski oraz jednego z twórców planu kontrataku nad Wisłą, ale myślę że 

nie wszyscy wiedzą na przykład, że wykupił cały teren wokół jeziora w Pikieliszkach, by nie 

strzelano do kaczek, więc postaram się Wam przytoczyć kilka ciekawostek na temat pana 

marszałka. 

Po pierwsze oddał tereny po barakach wojskowych na budowę stadionu piłkarsko - 

atletycznego swego imienia. 

Pogrzebu marszałka strzegło 5000 żołnierzy, udział wzięło 250 000 osób a działa oddały 101 

salw. Był to największy pogrzeb w historii Polski. 

Lubił skromność, na przykład zawsze w pociągu jeździł II klasą i zawsze jadł prostą strawę. 

Miał psa, który nazywał się "Pies" i strzegł dokumentów. 

Jego serce pochowano w Wilnie w grobie matki.  

Interesował go spirytyzm, czego najlepszym przykładem była jego znajomość z mistykiem i 

rzekomym telepatą, Stefanem Osowieckim.  (Bardzo przypadł on Piłsudzkiemu do gustu i często  

gościł  w Belwederze, gdzie zabawiał marszałka swymi umiejętnościami). 

Jego koń -  „Kasztanka”, choć płochliwa i nerwowa,  była przywiązana do swojego pana, razem z 

nim znosiła trudy wojny. 

           Jan Lamik 

 

   

 

 

 

 

Błękitna Armia jadąca do Polski, w tle 

załadowane czołgi Renault ft-17 



 

 

 

                               PATRIOTYCZNY KĄCIK MUZYCZNY 

 

Białe róże 
Muzyka: Mieczysław Kozar – Słobódzki 
Słowa: Kazimierz Wroczyński i Jan Lankau                                                            
Nuty oraz tekst: zespół Koncertu Niepodległości



 

Rozkwitały pąki białych róż,                     

Wróć, Jasieńku, z tej wojenki już,          

Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat, 

Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. 

Kładłam ja ci idącemu w bój, 

Białą różę na karabin twój 

 

Nimeś odszedł, mój Jasieńku, stąd, 

Nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi 

zwiądł. 

Ponad stepem nieprzejrzana mgła, 

Wiatr w burzanach cichuteńko łka. 

Przyszła zima, opadł róży kwiat, 

Poszedł w świat Jasieńko, zginął za nim 

ślad.  

Już przekwitły pąki białych róż 

przeszło lato jesień zima już 

Cóż ci teraz dam, Jasieńku, hej, 

Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny 

swej. 

Hej dziewczyno ułan w boju padł 

choć mu dałaś białej róży kwiat 

czy nieszczery był twej dłoni dar 

czy też może wygasł twego serca żar. 

W pustym polu zimny wicher dmie 

już nie wróci twój Jasieńko, nie 

śmierć okrutna zbiera krwawy lud 

zakopali Jasia twego w ciemny grób. 

Jasieńkowi nic nie trzeba już, 

Bo mu kwitną pąki białych róż, 

Tam pod jarem, gdzie w wojence padł, 

wyrósł na mogile białej róży kwiat. 

Nie rozpaczaj, lube dziewczę, nie, 

W polskiej ziemi nie będzie mu źle. 

Policzony będzie trud i znój, 

Za Ojczyznę poległ ukochany twój.

 

 Utwór ,,Białe róże” jest jedną z wielu znakomitych znanych piosenek 

żołnierskich z czasów I wojny światowej. Napisana została w 1914 roku przez 

Jana Lankau do melodii czardasza (taniec pochodzenia węgierskiego). W 

1918 roku poeta Kazimierz Wroczyński uzupełnił ją o kolejne zwrotki, a 

Mieczysław Kozara-Słobódzki napisał nową muzykę. W wersji, którą widzimy 

dziś zyskała popularność i były jedną z ulubionych pieśni żołnierzy 

walczących w polskiej „wojnie po wojnie” w latach 1918 – 1921 r., z 

bolszewikami. 

 Pieśń opowiada o dziewczynie, której ukochany ,,Jasieńko” poszedł na 

wojnę i już z niej niestety nie wrócił. W kolejnych zwrotkach pojawia się zły 

znak w postaci białej róży, która zwiędła zanim chłopak zginął; możemy to 

interpretować jako nieszczerości uczucia. W ostatnie zwrotce narrację 

przejmuje wojak przybyły, aby oznajmić dziewczynie złe wieści o śmierci 

ukochanego. Przypomina on, że Jasieńko zginął za ojczyznę i zostanie na 

pewno nagrodzony.  

 Jeśli chcecie poznać więcej utworów i ich interpretacje, zajrzyjcie na 

spiewnikniepodleglosci.pl  



 

 

                                                       

                         Źródło: spiewnikniepodleglosci.pl 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                 Grzegorz Mystek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Z pewnością naszą gazetkę czyta wiele osób zafascynowanych 

historią. Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże Wam w rozszerzeniu waszych 

zainteresowań, opowiem w nim o kilku grach, filmach oraz książkach 

związanych z I wojną światową. 

Zacznę od gry pod tytułem “The Great War”. W tej grze możemy 

rozegrać bitwy I wojny światowej, różne - w zależności od scenariusza. 

Możemy też sięgnąć po grę stworzoną w Polsce, “Piekło okopów”. W obu 

grach wymagane jest strategiczne myślenie, od którego zależy cała nasza 

rozgrywka. 

Świeżym hitem kinowym o I wojnie światowej jest zeszłoroczny film 

“1917”. Jak z dat wynika, fabuła dzieje się podczas czwartego roku wojny. 

Opowiada o dwóch brytyjskich żołnierzach, którzy otrzymują bardzo trudną 

misję do wykonania. Przyznam, że sama  nie oglądałam filmu, ale zbiera on 

znakomite opinie z całego świata, pewnie dlatego też uzyskał tak wiele 

nagród. Gra też w nim kilku bardzo dobrych aktorów, na przykład Benedict 

Cumberbatch. 

Mam nadzieję, że przekazałam kilka pomysłów na coraz dłuższe już 

listopadowe wieczory. 

                                                                                                 Matylda Pindel
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyznanie Historyka – wywiad z „Panem od historii” – Tomaszem Książkiem 

 

1. Czy uważa Pan, że I wojna światowa to ciekawy okres historii? Dlaczego?  

Uważam, że I wojna światowa to jeden z wielu ciekawych okresów z historii. I wojna światowa 

bardzo zmieniła świat. Okazało się, iż wynalazki techniczne mogą służyć nie tylko rozwojowi 

ludzkości, ale również zabijaniu i to na niespotykaną dotychczas skalę. Skończyła się belle 

epoque, ludzie zatracili swój dawny optymizm. Po raz pierwszy na horyzoncie zamajaczyły wizje 

zagłady ludzkości przez samą ludzkość. Wielka wojna, jak ją nazywano, wyleczyła ludzkość z 

romantycznych wizji zbrojnych konfliktów - po raz pierwszy  na szerszą skalę pojawił się także 

pacyfizm - idea świata bez wojen. Warto przy tym wspomnieć, że swego rodzaju dziećmi I wojny 

światowej były systemy totalitarne - komunizm i nazizm. 
 

2. Co sądzi Pan o Józefie Piłsudskim? Czy jest Pan zwolennikiem jego legendy, czy raczej 

podziela Pan sceptycyzm tych, którzy go krytykują?  

Jak wiadomo, wszelkie głębsze oceny pozostawiam Wam. Zachęcam przy tym do poznawania 

biografii Piłsudskiego i innych ojców niepodległości, i czasów, w których żyli - wtedy wasza 



 

 

ocena będzie głębsza i bardziej odpowiadająca rzeczywistości. 

 

3. Jakie problemy Polski międzywojnia postrzega Pan jako takie, które miały wpływ na 

późniejszą historię? 

Polska okresu międzywojennego to bardzo złożony i niejednoznaczny temat, do dziś budzący 

wiele kontrowersji. Z jednej strony pokazała niesamowitą siłę narodu, który po ponad stuletnim 

okresie niewoli potrafił podnieść się  dosłownie w ciągu kilku lat. Udało się i to w warunkach 

sporów, i wojen o granice, zbudować zręby niepodległego państwa. Z drugiej strony szybko 

okazało się, że nie będzie to kraj „szklanych domów” Żeromskiego, i że odnaleźć własną ścieżkę 

rozwoju wcale nie będzie łatwo. 
 

4. Jakie widzi Pan podobieństwa i różnice Polski międzywojnia i naszej - współczesnej Polski?  

Na pewno bardzo charakterystyczne dla Polski międzywojennej, jak i współczesnej - są ostre 

spory polityczne i głębokie podziały społeczne. Różnicą na pewno jest sytuacja międzynarodowa 

- dziś Polska mimo wszelkich niełatwych uwarunkowań geopolitycznych nie znajduje się między 

nazistowskim młotem a sowieckim kowadłem. 
 

5. Czy u historyka istnieje zakamarek świadomości, który dopuszcza sentyment? Np. piosenki 

legionowe, narodowe symbole itp.  

Oczywiście, że tak. Bo to kawał wspaniałej historii. 
 

6. Jakie są według Pana najważniejsze cechy i cele działania współczesnego patrioty? 

Myślę, że dziś słowo patriotyzm ulega ciągłej redefinicji i ciągle nie tyle jest,  co s i ę  s t a j e. To 

na pewno niełatwe, bo wymaga od każdego refleksji nad własnym patriotyzmem i tym, co to 

pojęcie znaczy. Dziś patriotyzm nie jest podany niejako na talerzu, być może nawet nie ma 

jednego patriotyzmu, a są patriotyzmy bardzo od siebie różne co nie znaczy, że mniej lub więcej 

wartościowe. Myślę, że prawdziwy patriotyzm jest trudny i na pewno nie da się go zamknąć w 

kilku zdaniach czy symbolach. Patriotyzm to myślenie i działanie w kategoriach wykraczających 



 

 

poza osobiste czy rodzinne ramy. Patriotyzm to brak egoizmu. 
 

7. Jak my, jako młodzież możemy okazywać swój patriotyzm?  

Myślę, że każdy ma prawo okazywać swój patriotyzm jak chce, byle tylko nikogo innego z 

patriotyzmu z góry nie wykluczał. Najważniejsza moim zdaniem jest świadomość własnych 

postaw i działań - tego, że należą one do łańcucha pokoleń, któremu na imię Polska. 
 

8. Czy poleca Pan jakieś książki o tym okresie dla młodzieży? 

Oczywiście. Polecam biografie: Piłsudskiego, Hallera, Dmowskiego, Daszyńskiego czy Witosa, ale 

też np. takich osób jak Irena Kosmowska czy Maria Piłsudska (Juszkiewicz). 
 

9. Czy zna Pan jakąś ciekawostkę, mało znany fakt o Józefie Piłsudskim?  

Piłsudski w czasie jednego z przesłuchań przez carską ochranę stracił przednie zęby, między 

innymi dlatego nosił wąsy - mimo tej wady miał wielkie powodzenie u kobiet. 
 

10. Które z postacie historyczne z tego okresu, według Pana, młodzież powinna znać? 

Warto interesować się całym przekrojem politycznym i społecznym tego okresu - od 

niepodległościowych socjalistów do narodowych demokratów i konserwatystów. Na pewno 

łatwiej wtedy zrozumieć charakter epoki i wizje niepodległości, jakie mieli jej ojcowie.    

Dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu. 

 

                                                                                                                            Rozmawiała  Natalka Stryczek 

 

 

 

 



 

 

             KRZYŻÓWKA NIEPODLEGŁOŚCIOWA 
 

Twoim zadaniem jest wpisanie słów (dokładnie będą to imiona, 

nazwiska lub przydomki postaci historycznych) związanych z utratą 

lub odzyskaniem niepodległości przez Polskę, lub po prostu 

pojawiających się podczas pierwszej wojny światowej. Każdy kolor to 

inny wyraz, pole z dwoma kolorami oznacza jedną literę, ale pasującą 

do dwóch słów. W pola czarne nie wpisuj żadnej litery. Słowa są 

wpisywane pionowo lub poziomo. Powodzenia! 

 

 



 

 

 
 

 
A1 poziomo – Edward Śmigły-______, walczył po stronie państw 
centralnych w I Brygadzie Legionów polskich, został Inspektorem Armii w 
Warszawie. 
 
A3 pionowo – Roman _____, główna opozycja idei Piłsudskiego. 
 
A5 pionowo – (chodzi o nazwisko) imiennik Piłsudskiego, dowodził II 
Brygadą Legionów Polskich, dowódca Błękitnej Armii.  



 

 

 
A6 poziomo - (chodzi o nazwisko) działacz partii PSL, przez 13 lat był 
radnym gminy, w której mieszkał. 
 
A10 pionowo – Władysław _____, polityk, polski wojskowy, premier, Prezes 
Rady Ministrów, minister spraw wojskowych, minister sprawiedliwości, 
można tak wymieniać długo. Ciekawostka: zmarł na Gibraltarze (teren w 
okolicach połączenia się Morza Śródziemnego i Atlantyku) 
 
B1 pionowo – Stanisław _____ Poniatowski, król, za którego panowania 
Polska straciła niepodległość na następne 123 lata. 
 
B9 pionowo - _____ von Schlieffen, hrabia, feldmarszałek (stopień 
wojskowy) niemiecki, stworzył słynny „Plan Schlieffena” (zachęcam 
poczytać co to :} ). 
 
C2 pionowo – jeden z przydomków Ignacego Daszyńskiego.  
 
E4 poziomo – (chodzi o nazwisko) przywódca Bolszewików w Rosji, na 
misji z Niemiec mającej na celu wprowadzić zamieszanie, polityk 
komunistyczny. 
 
G3 poziomo – (chodzi o imię) jednym z jego przydomków był „Daszek”. 
 
H1 poziomo – (chodzi o nazwisko) imiennik Daszyńskiego, polityk, pianista, 
ufundował pomnik upamiętniający bitwę pod Grunwaldem w Krakowie. 
                                                                                     Mateusz Uhruski 
 
 



 

 

 

Suchary wojenno – militarne…           

 

Do tramwaju wchodzi pułkownik. W tej samej chwili podnosi się szeregowy. 

- Dziękuję, możecie siedzieć. 

Sytuacja powtarza się jeszcze kilka razy, szeregowy ciągle próbuje wstać. W końcu porucznik 

popada w irytację : 

- Siedź, do jasnej cho*ery! Ile razy mam powtarzać?! 

- Ale ja miałem wysiąść pięć przystanków wcześniej! 

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 

W okopie, w skrzynce leżą dwa granaty. Jeden mówi do drugiego: 

- Nudno tu! 

- To idź się rozerwać. 

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 

Komisja wojskowa: 

- Zawód ojca? 

- Ojciec nie żyje. 

- Ale kim był? 

- Gruźlikiem. 

- Ale co robił?!! 

- Kaszlał. 



 

 

- Ale z czego żył? Z tego się przecież nie żyje. 

- No to przecież mówię, że nie żyje... 

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 

Z czego składa się pies tropiący według definicji wojskowej? 

- Osoby wodzącej 

- Linewki łączącej 

- Psa właściwego 

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 

Porucznik pyta szeregowca podczas szkolenia: 

- Stoisz na warcie i widzisz, że zaczynają palić się koszary. Co robisz? 

- Wydaję komendę. 

- Dobrze. Jaką? 

- "Przerwać ogień!" 

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 

Kowalski, jak zwykle, przyszedł spóźniony do pracy i zbiera standardowy ochrzan od szefa: 

- Był pan w wojsku, Kowalski? 

- Byłem. 

- I co tam panu mówił sierżant, jak się pan spóźniał?! 

- Nic szczególnego... "Dzień dobry, panie majorze"... 

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 

Przychodzi pacyfista na komisję wojskową i oznajmia: 



 

 

- Ja nie mogę do wojska, ja broni nie biorę do ręki, żyję w zgodzie z naturą, ze zwierzakami... 

- Dobra, będziesz wrzucać skunksy do czołgów przeciwnika. 

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 

Wojskowy rzeczowy opis łyżki: "łyżka składa się z trzymadła właściwego i komory zupnej". 

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 

Generałowi wojsk rodzi się wnuk. 

Wysyła więc podwładnego, aby zobaczył to dziecko. 

Po powrocie generał się pyta: 

- Jaki jest ten dzieciak? 

- Podobny do pana. 

- Czyli jaki? 

- Mały, łysy i ciągle się drze. 

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 

Sierżant: Żołnierzu, stawiaj opór! 

Żołnierz: Nie! 

Sierżant: Bardzo dobrze. 

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 

                                                                                                                       Mikołaj Bożętka 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Grochówka wojskowa 

Składniki: 
- kiełbasa śląska lub zwyczajna - 1 kg 

- wędzony boczek - 500 g 
- łuskany groch - 700 g                                            
- ziemniaki - 500 g   
- cebula - 2 sztuki   



 

 

- czosnek - 3 ząbki 
- majeranek - 1 łyżka 
- liście laurowe - 2 sztuki 
- sól i pieprz           
 

Sposób przygotowania: 
- Groch namoczyć przez trzy godziny, a najlepiej zostawić na noc. 

- W dużym garnku zagotować 3 litry wody, dodać namoczony groch i liście 

laurowe. 

- Ziemniaki pokroić w kostkę, przełożyć do garnka, zalać i odstawić. 

- Kiełbaskę pokroić w plasterki, boczek w kostkę, a cebulę drobno posiekać.  

- Na patelni podsmażyć boczek i przełożyć do garnka z grochem 

- Na tej samej patelni z tłuszczem po boczku, podsmażyć na małym ogniu 

cebulę, aż uzyska złotawy kolor, podsmażoną cebulę przełożyć do garnka. 

- Zupę doprawić: czosnkiem, majerankiem, solą i pieprzem. 

- Gotować przez godzinę.    

- Do grochówki dodać ziemniaki, przykryć garnek i gotować przez 15 minut. 

- Podsmażyć kiełbasę i dodać do grochówki, po czym zagotować wszystko. 

- Gotowe!!! Możesz teraz grochówkę podawać z chlebem lub tym, co sobie 

wymarzysz.                                                                              Filip Bartula                                                                                                                                                                           


