
11 listopada obchodziliśmy Święto Niepodległości. 

Niepodległość  jednak nie zaczęła się 11 listopada 

ani nie była nam dana "za darmo". Trzeba było 

pięciu długich lat Wielkiej Wojny, która dopro-

wadziła do upadku trzy „czarne orły” (Rosję, 

Niemcy i Austro-Węgry). Trzeba było daniny 

krwi  polskich żołnierzy, powoływanych do wojska 

przez  każdego  z trzech zaborców.  

Pojawiły się wówczas dwie koncepcje: Józefa 

Piłsudskiego - sojuszu z Państwami Centralnymi 

(Niemcy, Austria) przeciw Rosji  i Romana 

Dmowskiego - wspierania Aliantów przeciwko 

państwom niemieckojęzycznym. 

Najpierw była Kompania Kadrowa i legiony utwo-

rzone przez Józefa Piłsudskiego przy boku Au-

strii. Następnie Komitet Narodowy Polski utwo-

rzony przez Romana Dmowskiego w Paryżu roz-

począł rekrutację spośród polskich emigrantów 

do "Błękitnej Armii”. 

Kiedy stało się jasne, że Państwa Centralne nie 

wygrają wojny, Piłsudski  wywołał "kryzys przy-

sięgowy",  oznaczający  koniec legionów i więzie-

nie dla oficerów, którzy odmówili przysięgi.  Kry-

zys otworzył drogę dla drugiej koncepcji i Polska 

została uznana przez państwa Ententy za sojusz-

nika. 

W październiku 1917 roku Rada Regencyjna za 

przyzwoleniem Niemiec i Austrii rozpoczęła 

tworzenie polskiej administracji w byłym Kró-

lestwie Polskim (część byłego zaboru rosyj-

skiego).  

Po roku autonomii, Rada Regencyjna ogłosiła 7 

października niepodległość Polski.  11 listopada 

1918 przekazano władzę nad wojskiem polskim 

komendantowi Józefowi Piłsudskiemu, który 

zwolniony z więzienia przybył do Warszawy. 

Potrzeba było zgody narodowej i wielkiego 

męża stanu, aby złączyć trzy zabory. 

11 listopada był dopiero początkiem wojny o 

granice Polski. Trzeba było trzech powstań 

śląskich i powstania wielkopolskiego, aby Pol-

ska uzyskała kształt na zachodzie. Polska mło-

dzież  (Orlęta Lwowskie) przeciwstawiła się 

zbrojnie zawłaszczeniu grodu Lwa przez Ukra-

ińców,  a gen. Lucjan Żeligowski zdobył dla 

marszałka ukochane Wilno (w akcie nieposłu-

szeństwa).  

Kolejne trzy lata 1919-1921 to wojna polsko-

bolszewicka, gdzie "cud nad Wisłą" i manewr 

oskrzydlający znad Wieprza uratowały War-

szawę i Europę Zachodnią przed rewolucją 

bolszewicką.  
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cjach. W domu posługuję się swym ojczystym 

językiem. Uważam, że każdy młody Polak powi-

nień znać historię swego rodzimego kraju, pa-

miętać skąd pochodzi, gdzie się urodził, gdzie są 

jego korzenie. 

Dziś Polska jest niepodległa, ale wielu  młodych 

ludzi emigruje z niej z powo-

du kryzysu gospodarczego, 

trudnych warunków ekono-

micznych. 

Jako młody emigrant chciał-

bym być dumny z mojego ojczystego kraju. Pra-

gnę godnie reprezentować swą ojczyznę poza jej 

granicami, podtrzymywać polską tradycję i kul-

turę. Cieszę się, że w Polsce sytuacja poprawia 

się i wierzę, że wkrótce młodzi ludzie będą tam 

mieli lepsze i łatwiejsze życie. 

Jordan Kowalczyk  

Kurs A level z j.polskiego jako obcego 

Klęska zaborców podczas I wojny światowej dała 

szanse na „wskrzeszenie” Polski jako niezależnego 

państwa. Był to proces stopniowy.  Pod koniec paź-

dziernika 1918 roku rezultat wojny był już przesą-

dzony. Państwa zaborcze 

nie posiadały wystarczają-

cej ilości wojsk, by konty-

nuować walkę. 

11 listopada 1918 roku Pol-

ska odzyskała niepodległość.   

Jako młody Polak na emigracji obchodzę Święto 

Niepodległości, mimo że na co dzień żyję w obcym 

państwie. Mieszkając w  Szkocji, pamiętam o każ-

dym ważnym wydarzeniu świętowanym w moim oj-

czystym kraju. Nie zapominam o polskich trady-
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Dyplomy otrzymali: Weronika Zając, Wiktoria 

Smolarek, Laura Jędrusiak, Natalia Moty-

czyńska i Dominik Korzepa.  

Ostatnim punktem uroczystości był nasz do-

roczny konkurs na najbardziej biało-czerwoną 

klasę. Najładniej zaprezentowała się zerówka! 

Mega Grześki wywołały mega falę uśmiechów. 

W sobotę 15 listopada obchodziliśmy w szkole 

Święto Niepodległości. Zebraliśmy się, aby śpie-

wać pieśni legionowe i wysłuchać prezentacji Pana 

Artura Motyczyńskiego "Od klęski rozbiorów do 

odrodzenia państwa polskiego". Następnie Pani Dy-

rektor wręczyła wyróżnienia, jakie nasi uczniowie 

uzyskali w konkursie zorganizowanym przez Dom 

Polski im. gen. Sikorskiego .  

Obchody Święta Niepodległości 



Laura Jędrusiak, klasa VI. 

Włosy stanęły mi dęba ze strachu, była północ, sam śro-

dek przerażającej, lodowatej i ciemnej nocy. Wyobraź-

cie sobie, że byliście w tej samej sytuacji co ja. W Hal-

loween poszłyśmy zbierać cukierki – ja przebrana za du-

cha i koleżanka za upiorną czarownicę. 

Byłyśmy już daleko od domu, kiedy przy-

szła najgłębsza mgła, jaką widziałam w 

życiu. Robiło sie coraz zimniej i zimniej, i 

równocześnie ciemniej. Nie wiedziałam, w 

którą stronę iść, ani co mam zrobić, więc 

usiadłam, ze strachu zmroziło mi krew w 

żyłach. Czekałam aż jakiś pomysł przyj-

dzie mi do głowy, albo ktoś mnie znaj-

dzie. Nie miałam pojęcia, która jest godzina. 

Niespodziewanie usłyszałam muzykę, chyba gdzieś odby-

wała się impreza. Zaczęłam iść po omacku, aż zobaczyłam 

dom. Był w jakimś dziwnym kształcie, miał jakby pognie-

cione boki i ściany. Pomyślałam, że tam pewnie mieszkają 

jacyś dziwacy. Byłam bardzo zmęczona i śpiąca, więc 

podeszłam do drzwi, z zamiarem poproszenia o pomoc 

w znalezieniu drogi do domu. 

Zapukałam. Ktoś lub raczej coś otworzyło mi drzwi. 

Pewnie nie uwierzycie, ale była to prawdziwa zjawa. 

Zamarłam, całkowicie zapomniawszy 

o moim przebraniu. Zjawa chyba 

pomyślała, że jestem jedną z „nich” 

i zaprosiła mnie do środka. Nie mo-

głam uwierzyć nie tylko swoim 

oczom, ale żadnym moim zmysłom. 

„Duchy są tylko w bajkach, duchy są 

tylko w bajkach…” Powtarzałam bez-

ustannie w głowie. Weszłam na salę, 

a wszystkie duchy i stwory zaczęły 

podejrzliwie na mnie spoglądać. Zamknęłam oczy i 

zaczęłam krzyczeć. Nic się nie działo, więc otworzy-

łam oczy z powrotem.  

Byłam w swoim własnym łóżku. To był halloweenowy 

poranek, na pewno nie wyjdę dziś z domu. 

Listopad 2014 

Straszny Halloween! 

Str. 3 

Aurelia Dmowska, klasa VI. 

Nigdy tego nie zapomnę. Była noc. Księżyc tak lśnił, że aż bo-

lały oczy, gdy się na niego patrzyło. Byłyśmy z koleżankami 

zbierać cukierki. Domy były pięknie ozdobione dyniami, różny-

mi lampkami. Kiedy skończyłyśmy zbierać cukierki i inne słody-

cze jedna z koleżanek przypomniała, 

że za laskiem i , niestety, ciemnym 

cmentarzem jest jeszcze jeden dom, 

ale na pewno boimy się tam pójść. 

Każda z nas oznajmiła, że nie boi się 

nic a nic i wyruszyłyśmy od razu. 

Kiedy znalazłyśmy się w lesie, na po-

czątku było oświetlenie, a potem w 

momencie stało się ciemno. Słyszały-

śmy różne dziwne odgłosy i cały czas 

rozglądałyśmy się trwożliwie. Nagle 

tuż za nami trzasnęła złamana gałąz-

ka. Wszystkie jednocześnie odwróci-

łyśmy się i poczułyśmy ciarki na całym 

ciele. Na szczęście to był tylko kot. 

Udając jedna przed drugą bohaterki, szłyśmy dalej. Sowa cały 

czas nas obserwowała, przelatywała z drzewa na drzewo i ro-

biła dziwne oczy. Wyglądało to tak, jakby nigdy nikogo nie 

widziała nikogo żywego. 

 

Przeszłyśmy już lasek, teraz tylko został nam cmentarz. 

Był straszny, ponury, cały we mgle. Wtem jedna z nas 

coś zobaczyła i zaczęła krzyczeć. Duch?! Z wrzaskiem 

puściłyśmy się biegiem. Pędziłyśmy potykając się i upa-

dając, aż znalazłyśmy się na środku 

cmentarza. Nic się nie działo, tylko 

było bardzo ciemno i była mgła, ale 

już widziałyśmy światła starego domu 

za cmentarzem. Zaczęłyśmy biec do 

tego domu. Nie minęła sekunda, a już 

stałyśmy przed drzwiami. Ale każda 

bała się zapukać. W końcu z bijącym 

sercem zapukałam, a drzwi zaczęły się 

powoli uchylać. Było strasznie. 

Po chwili wszystkie stałyśmy w domu. 

Okazało się, że mieszka w nim babcia 

naszego kolegi z klasy. Babcia zrobiła 

nam ciepłe kakao, a potem zaczęła 

opowiadać, jak jej mąż, który umarł, odwiedza ją co noc. 

„Halloween” 



Szymon Dobrowolski, klasa VI. 

 

1736 r. w okolicach miasta Kamieniec 
        Zenek Grzybiak był zwykłym chłopem pańsz-

czyźnianym, acz hardym i odważnym. Nikogo i ni-

czego się nie bał.  Zenek mieszkał w małej chacie 

na skraju lasu. W owym lesie były ruiny fortu i 

wioski Tatarów, ale od dziesiątków lat nikt tam 

nie mieszkał. Zenek pracował od świtu do nocy, 

ale ledwie na chleb mu starczało. 

      Pewnej nocy chłop nie mógł zasnąć. Już od 

kilku dni rósł niepokój w jego sercu i dlatego czuł 

się słabo. Wstał z łóżka i wyszedł na dwór. Wtem 

na swoim podwórzu zobaczył dziwną postać. Był 

to wysoki człowiek w lekkiej tatarskiej zbroi, w 

jednej dłoni trzymał długą lancę, a na jego ple-

cach wisiał łuk. W tym momencie postać podniosła 

do ust bawoli róg  i w niego zadęła, po czym zni-

kła. Tej nocy wszyscy ludzie w okolicy usłyszeli 

niski głos rogu, oznajmiający komendę do ataku. 

Gdy następ-

nego ranka 

Zenek wy-

szedł na po-

dwórze, zo-

baczył … 

bawoli róg. 

Zabrał go do chaty i schował w skrzyni. 

                      *** 

Tej nocy drzwi chaty otworzyły się. Do środka wtar-

gnęła ta sama postać. Zenek odsunął się z przeraże-

niem . W słabym świetle zobaczył tkwiącą w piersi Ta-

tara strzałę i stróżkę krwi. Otworzył skrzynię i wyjął 

róg. Tatar zawołał niskim głosem „Uciekaj” i wtem znik-

nął. Zenek nie wiedział, co myśleć. To musi być sen! 

                       *** 

      Ale duch ostrzegał nie bez powodu. Następnego 

dnia tatarscy rozbójnicy najechali wioskę. Okrutnie 

wymordowali więk-

szość mieszkańców. 

Jednak ci, którzy 

przeżyli, opowiadali 

zgodnie, że widzieli 

wśród rozbójników 

wysoką postać z dłu-

gą lancą, łukiem na 

plecach i rogiem u 

pasa. A więc może to 

prawda, że tatarska 

banda, to potomko-

wie wielkiego chana 

Bori-Ghana, którego plemię niegdyś tu żyło, nim zostało 

rozbite przez chłopów pod wodzą pradziada Zenka … 
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Nie wierzysz w duchy? To posłuchaj … 

Nathan Góra, klasa IV 

W pewien wieczór halloweenowy,  razem z Kubą – 

moim przyjacielem, odwiedzaliśmy domy, by zbie-

rać cukierki. Moi rodzice robili w tym czasie zaku-

py. Gdy ja i Kuba wróciliśmy do domu, było już bar-

dzo ciemno. Nagle usłyszeliśmy przeraźliwy głos za 

nami i krzyknęliśmy : „Aaaaaaaaaaaaaa!”. Ze stra-

chem wybiegliśmy z domu i zaczęliśmy uciekać. 

Okazało się, że gonią nas dwa potwory – Zombie i 

Wilkołak. Krzyczeliśmy „Pomocy! Pomocy!”, ale nie-

stety nie było nikogo w pobliżu. Potwory wciąż bie-

gły za nami i rzucały w nas kamieniami. Nagle zoba-

czyliśmy farmę. Pomyśleliśmy, że moglibyśmy się 

na niej ukryć. Niedaleko farmy znaleźliśmy głębo-

ką, na około 40 tysięcy mil, jaskinię. Potwory były 

coraz bliżej nas. Postanowiliśmy przygotować dla 

nich pułapkę. Kiedy zbliżyły się do nas na odległość 

kilku metrów, zacząłem odliczać: „Jeden, dwa, 

trzy… skaczemy!” – krzyknąłem i razem z Kubą 

przeskoczyliśmy ogromny dół prowadzący do jaski-

ni.  Potwory niczego nie podejrzewały, więc z wiel-

kim hukiem wpadły do głębokiej pieczary. Szczęśli-

wi krzyknęliśmy: „Hurraaaaa!” i  zadowoleni, że 

udało nam się ich przechytrzyć, wróciliśmy do do-

mu. Opowiedziałem moim rodzicom naszą niesamo-

witą historię. Niestety nie do końca mi uwierzyli. 

Ja jednak na długo zapamiętałem naszą straszną, 

halloweenową przygodę. 

Halloweenowa przygoda. 



Sandra Ciesielska klasa V  

Zapadła noc… 

Wszystkie dzieci poszły na zabawę hallowe-

enową, oprócz Ewy… 

Ewa miała 12 lat. Jej rodzice wierzyli w 

pewną straszną legendę, według której w 

noc halloweenową, na cmentarzu wychodzą z 

grobów duchy zmarłych i potwory, które 

straszą! 

Dlatego też rodzice zabraniali Ewie uczest-

niczyć w zabawach halloweenowych. 

W tym roku jednak dziewczynka ubrała się 

w strój wiedźmy i wymknęła z domu.  

Miała w pamięci słowa rodziców: ”Nie wy-

chodź w nocy z domu, bo przytrafi ci się coś 

złego!”, mimo tych przestróg – postanowiła 

pójść na zabawę. Wokół panowała ogromna 

ciemność. Ewa zdziwiła się, że nigdzie nie 

było widać świateł. Wkrótce zorientowała 

się, że pomyliła drogi! Nie wiedziała, gdzie 

jest. Zauważyła w pobliżu małe pomniki i 

mnóstwo krzyżyków. 

„Aaaaaaaaaaaaaa!” – krzyknęła Ewa ze stra-

chu. „Jestem na cmentarzu! To najstrasz-

niejsze miejsce na świecie, szczególnie w no-

cy!”. Wtedy przypomniała sobie przestrogi ro-

dziców i legendę, o której wspominali. Ogarnął 

ją strach i poczuła dreszcz na plecach. Z tru-

dem przełykała ślinę. 

Zaczęły dochodzić do niej dziwne odgłosy: 

„Hmmmmmm!” i „Ooooooooo!”. Drzewa w ciem-

ności wyglądały jak wielkie potwory z ostrymi 

pazurami u rąk. Wokół latały nietoperze. Ewa 

zauważyła cienie i zbliżające się duchy zmar-

łych z wyciągniętymi w jej stronę rękami. 

Dziewczynka zaczęła uciekać i krzy-

czeć:”Pomocy, pomocy! Duchy mnie gonią!” 

Tymczasem jej rodzice zorientowali się, że 

córka zniknęła i rozpoczęli poszukiwania. Na 

drodze ujrzeli biegnącą jak lampart osobę. To 

była Ewa. 

„Gdzie byłaś?! Tak się o ciebie martwiliśmy!” – 

krzyknęła rozpaczliwie mama. „Proszę cię, nie 

wychodź nigdy sama bez naszej zgody!”. 

Smutnym głosem Ewa odpowiedziała: 

„Przepraszam mamo i tato! Już nigdy więcej 

tego nie zrobię. 

Goniły mnie duchy. Dostałam nauczkę. Chciałam 

po prostu pójść na zabawę halloweenową…” 

Mama przytuliła córkę i powiedziała: „Wiemy i 

też przepraszamy, że ci zabranialiśmy, ale 

bardzo martwiliśmy się o ciebie. Baliśmy się, 

że spotka cię jakieś nieszczęście. Zrozumieli-

śmy jednak, że to tylko legenda. Podjęliśmy 

decyzję, że od tej 

pory będziesz mogła 

uczestniczyć w zaba-

wach halloweeno-

wych.” Ewa ucieszyła 

się ogromnie i jesz-

cze zdążyła na zaba-

wę. 

Odtąd ona i jej rodzi-

ce żyli długo i szczę-

śliwie. 
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Dla najmłodszych kolorowanka 
 

 


