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Józef Piłsudski
Józef Piłsudski urodził
się 5 grudnia 1867 roku
w Żuławie pod Wilnem. Pochodził z zamożnej rodziny
ziemiańskiej, w której pielęgnowano polskie tradycje
i patriotycznego ducha. Matka troszczyła się o wykształcenie dzieci i do dworu sprowadzano nauczycieli. O naukę języków obcych francuskiego i niemieckiego dbały bony.
Józef Piłsudski przeszedł długą
i niezwykłą drogę, zanim stanął w 1918
roku na czele odrodzonego państwa
polskiego.
Już za życia jako twórca niepodległości Polski stał się legendą. Choć otaczała go aura bohatera narodowego
nie uniknął błędów. Ulegał namiętnościom i miewał okresy załamania.
W I E R S Z

Jako polityk był zarówno
przedmiotem zajadłej krytyki, jak i obiektem bezgranicznego uwielbienia.
Często nazywano go Dziadkiem, Marszałkiem, Naczelnikiem, Ziukiem.
Marszałek Piłsudski zmarł
12 maja 1935 r. na raka wątroby. Ogłoszono żałobę narodową, a 18 maja 1935 roku zwłoki Naczelnika zostały złożone
na Wawelu, obok grobów królewskich
i ludzi zasłużonych dla kraju. Jego serce, zgodnie z życzeniem zmarłego, pochowano w Wilnie na cmentarzu
na Rossie obok ciała matki.
Weronika Smorawska, 3f
Źródło: Sławni Polacy. Wodzowie i żołnierze, Publikat, Poznań
2005
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Dziś jest święto wyjątkowe,
powiewają flagi narodowe.
Każdy z nas zawsze pamięta,
co przyczyną tego święta.
Festyn, wojsko, defilada,
każdy pradziad opowiada
i wspomina dawne czasy:

”Będą dumne wnuki moje,
dziś jest święto Twoje, moje.
Dumna będzie Polska cała,
bo Niepodległość odzyskała”.
Oliwia Balcerzak, 3i

Niepodległa

KRZYŻÓWKA PATRIOTYCZNA

Zuzanna Błaszczyk, 3i
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Najważniejszy dokument naszego państwa.
Jeden z kolorów flagi narodowej.
Ptak w godle Polski.
Miłość i szacunek dla własnej ojczyzny.
Patron naszej szkoły (nazwisko).
Miesiąc, w którym Polska odzyskała niepodległość.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nasza ojczyzna to …
Dwa żółte lwy na niebieskim tle to … Kutna.
Powiewa na wietrze biało – czerwona.
Józef … , walczył o wolność Polski.
Wybuchła 1 września 1939 roku.
11 listopada to Narodowe Święto …
Żołnierze walczyli o nią w czasie wojny.

Niepodległa na zawsze
Nasza Ojczyzna jest niepodległa,
biało-czerwona z orłem w koronie.
Jest dumna, silna i nieuległa,
dla Niej więc chwała i uwielbienie.

Niech inne narody biorą przykład z nas,
bo wiemy jak ciągle się cieszyć wolnością.
Okrągła rocznica to szczególny czas,
by wszystkim mówić o tym z godnością.

Ta wolność naszych przodków jest darem,
bo za nią wielu oddało życie.
Gdy sto lat temu krzyknęli chórem,
jesteś najdroższa dla nas na świecie!

W Szkole Podstawowej numer 1 w Kutnie,
wszyscy pamiętamy co zaszło przed wiekiem.
Tamto wydarzenie dla nas absolutnie,
pozwala być wolnym i dumnym człowiekiem.

Choć od tych wydarzeń minął już wiek,
musimy wolność doceniać codziennie.
Tradycja i pamięć to najlepszy lek,
by nam się żyło spokojnie i pięknie.

Więc szkolna społeczność uczy się gorliwie,
jak dbać o wolność i ją pielęgnować.
By każdy z nas w Polsce mógł żyć szczęśliwie,
dawać przykład z siebie i innych szanować.
Julia Żeberkiewicz klasa 3i
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DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI
W 1795 r. Rosja, Austria i Prusy dokonały III rozbioru Polski, a ostatni król Stanisław August Poniatowski zrzekł się polskiego tronu. Państwo polskie zniknęło z mapy Europy, ale nie z serc
Polaków, którzy niemalże od razu podjęli próby odzyskania niepodległości.
1797 - Polacy przebywający na emigracji utworzyli we Włoszech Legiony Polskie, które walczyły
u boku gen. Napoleona Bonaparte przeciwko Austrii. Na czele Legionów stanął wybitny polski patriota, generał, o którym śpiewamy w hymnie narodowym
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ROWSKI.

1807 - Po zwycięskiej wojnie z Rosją cesarz Francuzów
Napoleon Bonaparte utworzył
Księstwo Warszawskie, które było namiastką polskiej państwowości.
1815 - Po klęsce Napoleona Bonaparte mocarstwa europejskie na ziemiach polskich utworzyły Królestwo Polskie pod rządami cara Rosji oraz Wielkie Księstwo Poznańskie i Rzeczpospolitą Krakowską.
1830 - W nocy z 29 na 30 listopada 1830r. w Królestwie Polskim wybuchło przeciwko Rosji
POWSTANIE
i surową zemstą cara.

OPADOWE. Niestety, mimo bohaterstwa Polaków zakończyło się klęską

1863 - W styczniu 1863 r. tęskniący za wolnością Polacy po raz kolejny chwycili za broń przeciwko
Rosji i rozpoczęli POWSTANIE STYCZNIOWE. Był to największy bunt Polaków, ale Rosja
znów okazała się silniejsza.
1914 - W 1914 r. rozpoczęła się I WOJNA ŚWIATOWA. Polacy tworzyli oddziały wojskowe walczące u boku państw biorących udział w wojnie. Najsłynniejszą polską jednostką była I Brygada

Legionów Polskich, którą dowodził
Józef Piłsudski. Ogromne zasługi
dla sprawy polskiej mieli również Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski.
1918 - 11 listopada 1918 r. zakończyła się I wojna światowa a Józef Piłsudski przejął władzę
nad polskim wojskiem. Ten dzień obchodzimy jako ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI.
Antoni Saramonowicz, 3e
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