
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Mroczkowska – laureatka konkursu IPN 
„Młoda grafika polska dla Niepodległej” 
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11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków 
rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna P

Aleksandra Agata Brzozowska – laureatka konkursu IPN 
„Młoda grafika polska dla Niepodległej” 

11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po 
rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna P

powróciła na mapę 
- czytamy w uchwale Sejmu
ustanawiającej 2018
Jubileuszu 
przez Polskę Niepodległości.
Sejm wyraził też nadzieję, że
wzorem Ojców Niepod
Józefa Piłsudskiego, 
Romana Dmow
Ignacego Paderewskiego, 
Wincentego Witosa, 
Wojciecha Korfantego 
Ignacego Daszyńskiego
Polacy porzucą spory, by 
wspólnie świętować ten radosny 
Jubileusz w jedności i pojednaniu.
 

Nasza szkoła 

ponieważ to sprawa bliska sercom  

młodych ludzi. W niniejszym 

numerze „The

chcielibyśmy przybliżyć drogę 

naszego kraju do wolności oraz 

pokazać współczesne na nią 

spojrzenie.

Zachęcamy do lektury.

 
 

 
laureatka konkursu IPN  

 

 

Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po 
rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska 

powróciła na mapę świata 
czytamy w uchwale Sejmu 

jącej 2018r. Rokiem 
Jubileuszu 100-lecia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości.  
Sejm wyraził też nadzieję, że 
wzorem Ojców Niepodległości:  
Józefa Piłsudskiego,  
Romana Dmowskiego,  
Ignacego Paderewskiego,  

ntego Witosa,  
Wojciecha Korfantego  
Ignacego Daszyńskiego 
Polacy porzucą spory, by 
wspólnie świętować ten radosny 

w jedności i pojednaniu. 

Nasza szkoła również świętuje, 

ponieważ to sprawa bliska sercom  

młodych ludzi. W niniejszym 

numerze „The Zajączek Times” 

chcielibyśmy przybliżyć drogę 

naszego kraju do wolności oraz 

pokazać współczesne na nią 

spojrzenie. 

Zachęcamy do lektury. 

Redakcja 
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Utrata Ni
Główne fazy rozbiorów to:

● I rozbiór Polski – 1772r. 
(Rosja, Prusy, Austria) 

● II rozbiór Polski – 1793r.
(Rosja, Prusy) 

● III rozbiór Polski – 1795
(Rosja, Prusy, Austria) 
 
 

W wyniku trzech rozbiorów 
poszczególne państwa zagarnęły:

● Rosja – 462 tys. km² obszaru i 
5,5 mln mieszkańców; 

● Prusy – 141 tys. km² obszaru 
ok. 2,6 mln mieszkańców; 

● Austria – 130 tys. km² obszaru 
ok. 4,2 mln mieszkańców 

 
 
 
 
 
 

Powstania 

Powstanie Listopadowe 
W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku wybuchło powstanie
przeciwko Imperium Rosyjskiemu
się przywódcy wierzącego w zwycięstwo, a rządy większości
państw europejskich napiętnowały ich jako „wichrzycieli” 
i zdrajców. 

 
Powstanie Styczniowe 
22 stycznia 1863 rozpoczęło się powstanie styczniowe, 
największy zryw narodowo –
rosyjskiemu zaborcy. Pomimo klęski militarnej, umocniło ono 
polską świadomość narodową, miało też wpływ na dążenia 
niepodległościowe następnych pokoleń.

Utrata Niepodległości
Główne fazy rozbiorów to: 

1772r. 
 
r. 

1795r. 
 

poszczególne państwa zagarnęły: 
462 tys. km² obszaru i 

141 tys. km² obszaru 
 

130 tys. km² obszaru 

 

da 1830 roku wybuchło powstanie 
Rosyjskiemu. Powstańcy nie doczekali 

się przywódcy wierzącego w zwycięstwo, a rządy większości 

państw europejskich napiętnowały ich jako „wichrzycieli”  

rozpoczęło się powstanie styczniowe, 
– wyzwoleńczy przeciwko 

rosyjskiemu zaborcy. Pomimo klęski militarnej, umocniło ono 
polską świadomość narodową, miało też wpływ na dążenia 
niepodległościowe następnych pokoleń.  

Zabory w granicach współczesnej Polski

epodległości 

Zabory w granicach współczesnej Polski 
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Sytuacja Polski
Tuż przed wybuchem I Wojny Światowej problem państwowości polskiej nie istniał 
na arenie międzynarodowej. Tylko od czasu do czasu najwybitniejsi pisarze i artyści 

jedynie w Polakach tliła się nadzieja
na nowo stworzyć państwo polskie na mapie Europy.
 

Wybuch I Wojny Światowej
28 VI 1914 r. zamordowano austro
Ferdynanda. W ciągu tygodnia cała Europa zaczęła wojnę. Między okupantami 
stojącymi po różnych stronach sojuszu zac
kontra Rosja.  

Piłsudski chciał stworzyć samodzielne polskie siły 
przeciw Rosji. W tym celu nocą 5 na 6 VIII jego kompania 

kadrowa wymaszerowała spod 
Krakowa w stronę granicy rosyjskiej, 
gdzie agitowała ludność do 
przeciwstawienia
Cała operacja niestety 
się.  

Po stronie państw central
powstał w Krakowie Naczelny 
Komitet Narodowy z Juliuszem Leo na czele. Komitet chciał 
stworzyć Legiony Polskie u boku armii austro

Polski przed rokiem 
Tuż przed wybuchem I Wojny Światowej problem państwowości polskiej nie istniał 
na arenie międzynarodowej. Tylko od czasu do czasu najwybitniejsi pisarze i artyści 

przypominali światu o istnieniu narodu 
polskiego. 

Na początku XX wieku pojawiła się 
nowa nadzieja na odzyskanie 
niepodległości. Powstały dwa 
konkurujące ze sobą bloki europejskie. 
Trójprzymierze:  
Niemiec, Austro–Węgier
oraz Trójporozumienie zwane Ententą
Francji, Anglii i Rosji. 
Państwa zaborcz
poruszania tematu spraw polskich, 

jedynie w Polakach tliła się nadzieja, że ,,wielka wojna” zmieni bieg historii i pozwoli 
na nowo stworzyć państwo polskie na mapie Europy. 

Wybuch I Wojny Światowej
28 VI 1914 r. zamordowano austro-węgierskiego arcyksięcia Franciszka 
Ferdynanda. W ciągu tygodnia cała Europa zaczęła wojnę. Między okupantami 
stojącymi po różnych stronach sojuszu zaczęły się walki. Niemcy z Austro

Piłsudski chciał stworzyć samodzielne polskie siły zbrojne 
przeciw Rosji. W tym celu nocą 5 na 6 VIII jego kompania 

kadrowa wymaszerowała spod 
Krakowa w stronę granicy rosyjskiej, 
gdzie agitowała ludność do 

rzeciwstawienia się okupantowi. 
Cała operacja niestety nie powiodła 

o stronie państw centralnych 
powstał w Krakowie Naczelny 
Komitet Narodowy z Juliuszem Leo na czele. Komitet chciał 
stworzyć Legiony Polskie u boku armii austro

przed rokiem 1914 
Tuż przed wybuchem I Wojny Światowej problem państwowości polskiej nie istniał 
na arenie międzynarodowej. Tylko od czasu do czasu najwybitniejsi pisarze i artyści 

przypominali światu o istnieniu narodu 

początku XX wieku pojawiła się 
nowa nadzieja na odzyskanie 
niepodległości. Powstały dwa 
konkurujące ze sobą bloki europejskie. 

Węgier  i Włoch  
oraz Trójporozumienie zwane Ententą:  
Francji, Anglii i Rosji.  
Państwa zaborcze unikały jednak 
poruszania tematu spraw polskich, 

że ,,wielka wojna” zmieni bieg historii i pozwoli 

Wybuch I Wojny Światowej 
skiego arcyksięcia Franciszka 

Ferdynanda. W ciągu tygodnia cała Europa zaczęła wojnę. Między okupantami 
zęły się walki. Niemcy z Austro-Węgrami 

Komitet Narodowy z Juliuszem Leo na czele. Komitet chciał 
stworzyć Legiony Polskie u boku armii austro-węgierskiej. 
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Wadą tego pomysłu było zwierzchnictwo dowództwa 
austriackiego.  

Podobnie wyglądała początkowo sprawa polsk
w oczach rządów Ententy. W lecie 19
minister spraw zagranicznych zaproponował 
przesunięcie granic Rosji na linię Odry i odnowienie 
Królestwa Polskiego. Autonomia tego tworu była wątła
dlatego nie spotkała się z pozytywnym przyjęciem. 25 X
1914 r. powstał w Warszawie Komitet Narodowy 
z Zygmuntem Wielopolskim i Romanem Dmowskim na 
czele, opierający swoje nadzieje na działaniach Rosji. 
Niestety również  zwolennicy prorosyjscy 

 

Rozwój sytuacji w czasie I Wojny Światowej
 

Na ziemiach galicyjskich utworzone zostały trzy B
w roku 1915 liczyły już około 20 tys. żołnierzy
Nieplanowane przedłużanie się walk 
Polakom ugody zwanej Aktem 5 l
Królestwa Polskiego w zamian 
Siłą Zbrojną, która miała podlegać dowództwu niemieckiemu.

 

Wadą tego pomysłu było zwierzchnictwo dowództwa 

Podobnie wyglądała początkowo sprawa polska  
w oczach rządów Ententy. W lecie 1914 r. rosyjski 
minister spraw zagranicznych zaproponował 
przesunięcie granic Rosji na linię Odry i odnowienie 
Królestwa Polskiego. Autonomia tego tworu była wątła, 
dlatego nie spotkała się z pozytywnym przyjęciem. 25 XI 
1914 r. powstał w Warszawie Komitet Narodowy  
z Zygmuntem Wielopolskim i Romanem Dmowskim na 
czele, opierający swoje nadzieje na działaniach Rosji. 

zwolennicy prorosyjscy nic nie uzyskali.  

Rozwój sytuacji w czasie I Wojny Światowej

utworzone zostały trzy Brygady Legionów Polskich
roku 1915 liczyły już około 20 tys. żołnierzy. Pierwszą dowodził 

się walk zmusiło państwa centralne
ktem 5 listopada. Obiecywano stworzenie

zamian za wstępowanie do armii nazwanej
Siłą Zbrojną, która miała podlegać dowództwu niemieckiemu.

moment 
odzyskania niepodleg
m.in. z powodu poróżnienia 
się zaborców oraz 
o względy Polaków, do któr
przyłączyła się

 
 
 
 
 

Rozwój sytuacji w czasie I Wojny Światowej 

Legionów Polskich, które  
dowodził Józef Piłsudski.  

państwa centralne do zaproponowania 
. Obiecywano stworzenie nowego 

nazwanej później Polską 
Siłą Zbrojną, która miała podlegać dowództwu niemieckiemu. Był to przełomowy 

moment w drodze do 
odzyskania niepodległości 

z powodu poróżnienia 
zaborców oraz ich walki  

o względy Polaków, do której 
przyłączyła się Ententa. 
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Początki wskrzeszenia państwa p
 

 W grudniu 1916 r. w parlamencie Włoch, które przystąpiły do Ententy, 
postawiono wniosek w sprawie wskrzeszenia 
Polski.  

 22 I 1917 r. prezydent USA W
stwierdził, że powinna się odrodzić „
niepodległa i samoistna Polska”. 
stało się jeszcze ważniejsze w momencie, gdy 
Stany Zjednoczone dołączyły 

 Mikołaj II za jeden z wojennych celów
uznał: „stworzenie Polski wolnej, złożonej ze 
wszystkich trzech części, dotąd rozdzielnych”. 

 27 III 1917 Rada Delegatów Robotniczych 
i Żołnierskich przyznała Polsce 
niepodległości.  

 Tymczasem państwa centralne zwlekały 
z realizacją obietnic zawartych w Akcie 5 
z I i III Brygadą odmówił złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec 
i Austro-Węgier.  

 Wobec umiędzynarodowienia sprawy polskiej przez strony najbardziej 
zainteresowane – Niemcy 

gospodarczą, integralność terytoriów tego państwa powinna być 
zagwarantowana przez konwencję międzynarodową.”. 

 Groźba odebrania prawa do 
Rząd bolszewicki zniszczył instytucje i pisma polskie. Aresztowano działaczy 
oraz rozstrzelano braci Józefa i Mariana Lutosławskich.

 

Początki wskrzeszenia państwa p
6 r. w parlamencie Włoch, które przystąpiły do Ententy, 

postawiono wniosek w sprawie wskrzeszenia 

7 r. prezydent USA W. T. Wilson 
że powinna się odrodzić „zjednoczona, 

Polska”. Oświadczenie to 
jeszcze ważniejsze w momencie, gdy 

Stany Zjednoczone dołączyły do wojny.  
wojennych celów Rosji 

stworzenie Polski wolnej, złożonej ze 
wszystkich trzech części, dotąd rozdzielnych”.  
27 III 1917 Rada Delegatów Robotniczych  
i Żołnierskich przyznała Polsce prawo do 

Tymczasem państwa centralne zwlekały  
z realizacją obietnic zawartych w Akcie 5 listopada. Wskutek tego
z I i III Brygadą odmówił złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec 

Wobec umiędzynarodowienia sprawy polskiej przez strony najbardziej 
  i Rosję – głos w tej kwestii zaczęli zabierać 

przywódcy.  
 Premier brytyjski oświadczył, że 
koniecznością dla bytu Europy 
jest niepodległa Polska. 
 Prezydent USA w 
przemówienia stwierdził
niepodległego państwa polskiego na 
terytoriach zamieszkanych przez ludność 
bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem 
do morza, niepodległością polityczną, 

integralność terytoriów tego państwa powinna być 
agwarantowana przez konwencję międzynarodową.”.  

prawa do niepodległości Polsce narastała jednak w Rosji. 
Rząd bolszewicki zniszczył instytucje i pisma polskie. Aresztowano działaczy 

rozstrzelano braci Józefa i Mariana Lutosławskich. 

 

Początki wskrzeszenia państwa polskiego 
6 r. w parlamencie Włoch, które przystąpiły do Ententy, 

istopada. Wskutek tego Piłsudski wraz 
z I i III Brygadą odmówił złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec  

Wobec umiędzynarodowienia sprawy polskiej przez strony najbardziej 
w tej kwestii zaczęli zabierać kolejni 

Premier brytyjski oświadczył, że 
koniecznością dla bytu Europy Zachodniej 

podległa Polska.  
w 13 punkcie swojego 

stwierdził: „Stworzenie 
niepodległego państwa polskiego na 
terytoriach zamieszkanych przez ludność 
bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem 
do morza, niepodległością polityczną, 

integralność terytoriów tego państwa powinna być  

niepodległości Polsce narastała jednak w Rosji. 
Rząd bolszewicki zniszczył instytucje i pisma polskie. Aresztowano działaczy 
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Odzyskanie 
 5 X 1918 kanclerz Niemiec zwrócił się 

do prezydenta USA z prośbą 
o pośrednictwo rokowania pokojowego 
z Anglią i Francją na podstawie 
14 - punktowego orędzia Wilsona. 

 Niemieckie władze nie zgodziły się na 
program Rady Regencyjnej, lecz nie 
były w stanie się jej sprzeciwić. 

 23 X 1918 r. Rada Regencyjna powołała 
nowy rząd Józefa Świeżyńskiego. 
Ogłosił on pobór rekruta do Polskiej Siły 
Zbrojnej.  

 Wszyscy trzej zaborcy prz
Było to możliwe między innymi 
upartej woli narodu polskiego. 

 11 XI 1918 r. podpisano w Compiegne 
zawieszenie broni na froncie 
zachodnim.  

 Na ulicach miast polskich trwało rozbrajanie żołnierzy niemieckich 
i austriackich.  

 Wszędzie gromadziły się tłumy ludzi świętujących odzyskanie niepodległości.
 

 

 

 

 

 

 

 

Odzyskanie Niepodległości
 

5 X 1918 kanclerz Niemiec zwrócił się 
do prezydenta USA z prośbą  
o pośrednictwo rokowania pokojowego 
z Anglią i Francją na podstawie  

punktowego orędzia Wilsona.  
Niemieckie władze nie zgodziły się na 
program Rady Regencyjnej, lecz nie 

stanie się jej sprzeciwić.  
23 X 1918 r. Rada Regencyjna powołała 
nowy rząd Józefa Świeżyńskiego. 
Ogłosił on pobór rekruta do Polskiej Siły 

Wszyscy trzej zaborcy przegrali wojnę. 
między innymi dzięki 

upartej woli narodu polskiego.  
11 XI 1918 r. podpisano w Compiegne 
zawieszenie broni na froncie 

Na ulicach miast polskich trwało rozbrajanie żołnierzy niemieckich 

omadziły się tłumy ludzi świętujących odzyskanie niepodległości.

Niepodległości 

Na ulicach miast polskich trwało rozbrajanie żołnierzy niemieckich  

omadziły się tłumy ludzi świętujących odzyskanie niepodległości.   
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Obchody Święta N
  
 
 

Uroczysta odprawa wart prz
Grobie Nieznanego Żołnierza
Rozpocznie się w samo południe hymnem 
państwowym odśpiewanym w ramach 
ogólnoświatowej akcji „Niepodległa do hymnu”.

 
 

Festiwal Niepodległa
Odbędzie się na dwóch trasach:  
Biała – pełna koncertów, spektakli i warsztatów.
Czerwona – zaprezentuje sześciu ojców 
niepodległej Polski: Paderewskiego, Piłsudskiego, 
Dmowskiego, Witosa, Daszyńskiego 
Korfantego.  
Zaplanowano parady zabytkowych aut, 
historycznych wozów straży pożarnej czy 
powozów konnych, a także przemarsze orkiestr 
dętych, zespołów muzycznych wykonujących 
utwory z epoki czy pokazy mody 
z dwudziestolecia międzywojennego. 

30. Bieg Niepodległości
Bieg odbywa się co roku 11 listopada o godzinie 
11.11. Uczestnicy startują ubrani na biało 
i czerwono, aby stworzyć flagę w polskich 
barwach. Bieg Niepodległości to jeden z 
największych biegów ulicznych w Warszawie
 
 
 
 
 

Uroczystość pośmiertnego 
nadania Orderów Orła Białego
 

25 wybitnym Polakom zasłużonym dla polskiej 
niepodległości odbędzie się na Zamku 
Królewskim. 

 

więta Niepodległości

Uroczysta odprawa wart przy 
Nieznanego Żołnierza 

Rozpocznie się w samo południe hymnem 
państwowym odśpiewanym w ramach 

akcji „Niepodległa do hymnu”. 

Festiwal Niepodległa 
 

pełna koncertów, spektakli i warsztatów. 
zaprezentuje sześciu ojców 

niepodległej Polski: Paderewskiego, Piłsudskiego, 
Dmowskiego, Witosa, Daszyńskiego oraz 

Zaplanowano parady zabytkowych aut, 
historycznych wozów straży pożarnej czy 
powozów konnych, a także przemarsze orkiestr 
dętych, zespołów muzycznych wykonujących 
utwory z epoki czy pokazy mody  
z dwudziestolecia międzywojennego.  

Niepodległości 
Bieg odbywa się co roku 11 listopada o godzinie 

Uczestnicy startują ubrani na biało  
i czerwono, aby stworzyć flagę w polskich 
barwach. Bieg Niepodległości to jeden z 
największych biegów ulicznych w Warszawie. 

pośmiertnego 
Orderów Orła Białego 

25 wybitnym Polakom zasłużonym dla polskiej 
niepodległości odbędzie się na Zamku 

iepodległości 
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NIEPODLEGŁOŚĆ – WOLNOŚĆ – SAMORZĄDNOŚĆ 
Ankieta 

 

100 uczniów naszej szkoły wzięło 
udział w ankiecie przeprowadzonej  
w związku z obchodami 100-lecia 
odzyskania Niepodległości. Chcieliśmy 
sprawdzić naszą podstawową wiedzę 
historyczną oraz spróbować 
odpowiedzieć na pytanie: czym dla nas 
dziś jest Polska i możliwość życia  
w wolnym kraju? 

Niemal bezbłędnie odpowiedzieliśmy 
na pytania dotyczące rocznicy, którą 
świętujemy 11.11.2018 r., nie mamy 
problemu również z podaniem 
prawidłowej odpowiedzi na pytanie  
o czas trwania niewoli. Wszyscy 
wskazujemy na hymn, godło i flagę 
jako nasze symbole narodowe.  
A z odzyskaniem niepodległości 
kojarzymy przede wszystkim 
następujące nazwiska: Józef Piłsudski, 
Roman Dmowski, Ignacy Paderewski. 
Czyli część teoretyczna zaliczona. 

A z czego jesteśmy dumni, będąc 
zagranicą? Aż połowa z nas wskazała 
na historię, po 37% polską kuchnię 
oraz kulturę. 24% pomyślało o naszych 
naukowcach, a 23% o gościnności czy 
przyrodzie. Niestety tylko 17% uważa, 
że warto szczycić się naszą rolą  
w obaleniu komunizmu i Solidarnością. 

A na czym naszym zdaniem 
współczesny patriotyzm polega? 
Przede wszystkim na okazywaniu 
szacunku godłu, fladze, hymnowi 
narodowemu (76%), kibicowaniu 
polskim sportowcom (57%), 
pielęgnowaniu lokalnych zwyczajów  
i tradycji (43%). Uczestnictwo  
w obchodach świąt narodowych 
pojawiło się tylko u 10 ankietowanych. 

Kolejne pytanie brzmiało:  

W jakim stopniu zgadzasz się  
ze stwierdzeniami zamieszczonymi 
poniżej. 

 
 

a. Wolę być obywatelem Polski, niż 
jakiegokolwiek innego kraju świata 
b. Kiedy mój kraj odnosi sukcesy  
w międzynarodowych zawodach 
sportowych jestem dumny(a), że 
jestem Polakiem/Polką 
c. Chciał(a)bym być dumny(a)  
z Polaków częściej niż jestem. 

Marzymy więc o tym, by nasz kraj (my 
jako jego element?) częściej dawał 
nam powody do dumy. 

Naszym zdaniem obchody 100 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości powinny skupić się 
przede wszystkim na: rekonstrukcjach 
historycznych (48%), piknikach 
patriotycznych (31%), koncertach, 
apelach i marszach. Niewielu chce 
aktywnie (np. biegowo) spędzać ten 
czas. 

a
11%

b
24%

c
65%
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Przedwiośnie w „Przedwiośniu”

Przedwiośnie to okres poprzedzający wiosnę, 
zwiastujący ją. Gdy topnieje śnieg a słońce 
zaczyna mocniej świecić, można dostrzec 
oznaki budzącego się życia. Właśnie o tej
porze roku młody Cezary Baryka zobaczył 
Polskę po raz pierwszy. Zobaczył 
przygraniczne miasteczko. Ubogie, 
zrujnowane, ale radosne dzięki wolności. 

Przedwiośnie w opowieści oznacza jednak 
nie tylko porę roku, ale też sytuację panującą 
we właśnie powstającym 
O przedwiośniu w tym drugim, 
metaforycznym znaczeniu mówi Szymon 
Gajowiec: „To dopiero przedwiośn
Wychodzimy na przemarzniętą rolę 
i oglądamy dalekie zagony. Bierzemy się do 
własnego pługa, do radła i motyki…
Wierzymy, że doczekamy jasnej wiosenki 
naszej.” W słowach tych jest promyczek 
nadziei, wiary, że dla umęczonego wojną 
i niewolą kraju nadszedł czas pracy na 
korzyść własną, a nie zaborcy.  

Przedwiośnie to okres odbudowy polskiej 
państwowości, odbudowy po zimie, czyli 
czasach zaborów. Teraz powinna przyjść 
wiosna, najpiękniejsza pora roku, kiedy 
wszystko budzi się do życia. Wiosna dla 
Polski to wolne, silne gospodarczo 
i politycznie państwo.  

Przedwiośnie to również czas weryfikacji 
i oceny  wyidealizowanych, romantycznych 
wyobrażeń z przeszłości o wolnej Polsce, 
a także ostrzeżenie. Odzyskana 
niepodległość jest nieustannie oglądana 
i oceniana przez młode pokolenie, które 
niedoświadczone zaborami, wyrastające 
w normalnych warunkach widzi rzeczywis
obraz niepodległej Polski. Cezary jako 
przedstawiciel młodego pokolenia ma 
większe oczekiwania społeczne, polityczne, 
gospodarcze i kulturowe niż ojcowie, którzy 
marzyli głownie o odzyskaniu niepodległości. 

Przedwiośnie w „Przedwiośniu”

Przedwiośnie to okres poprzedzający wiosnę, 
zwiastujący ją. Gdy topnieje śnieg a słońce 
zaczyna mocniej świecić, można dostrzec 
oznaki budzącego się życia. Właśnie o tej 
porze roku młody Cezary Baryka zobaczył 
Polskę po raz pierwszy. Zobaczył 
przygraniczne miasteczko. Ubogie, 
zrujnowane, ale radosne dzięki wolności.  

Przedwiośnie w opowieści oznacza jednak 
nie tylko porę roku, ale też sytuację panującą 

 państwie.  
O przedwiośniu w tym drugim, 
metaforycznym znaczeniu mówi Szymon 
Gajowiec: „To dopiero przedwiośnie nasze. 

niętą rolę  
i oglądamy dalekie zagony. Bierzemy się do 

snego pługa, do radła i motyki…(…). 
Wierzymy, że doczekamy jasnej wiosenki 
naszej.” W słowach tych jest promyczek 
nadziei, wiary, że dla umęczonego wojną  
i niewolą kraju nadszedł czas pracy na 

Przedwiośnie to okres odbudowy polskiej 
wy po zimie, czyli 

czasach zaborów. Teraz powinna przyjść 
wiosna, najpiękniejsza pora roku, kiedy 
wszystko budzi się do życia. Wiosna dla 
Polski to wolne, silne gospodarczo  

czas weryfikacji  
izowanych, romantycznych 

wyobrażeń z przeszłości o wolnej Polsce,  
eżenie. Odzyskana 

jest nieustannie oglądana  
rzez młode pokolenie, które 

, wyrastające  
w normalnych warunkach widzi rzeczywisty 
obraz niepodległej Polski. Cezary jako 
przedstawiciel młodego pokolenia ma 
większe oczekiwania społeczne, polityczne, 
gospodarcze i kulturowe niż ojcowie, którzy 
marzyli głownie o odzyskaniu niepodległości. 

Cezary patrzy dalej w przyszłość, poza 
moment odzyskania 
pytania: Co dalej? Jaka będzie ta moja 
Polska? 

Przedwiośnie to również okres dojrzewania 
i kształtowania się tożsamości narodowej 
młodego pokolenia. S. Żeromski stara się 
spojrzeć na odrodzoną Polskę oczami 
młodego chłopaka, który dorastał poza 
granicami Polski, karmionego przez rodziców 
romantycznymi opowieściami o idealnym 
kraju. Wierzy jednak, że oczekiwania 
Polaków są możliwe 
ponurego obrazu „wolnej rzeczywistości”. 
Ważne jest to, żeby tą wiarę na leps
Polskę dobrze zrealizować, nie dać zmarnieć 
młodemu pokoleniu, które zniecierpliwione 
gotowe jest przyjąć każdą ideologię 
obiecującą proste odpowiedzi, szybkie efekty, 
ale które ostatecznie przynoszą tylko 
cierpienie. Polacy nie mogą spocząć na 
laurach, muszą podwoić wysiłki wkładane 
w odbudowę kraju by stał się silny 
i niezależny.  

Przedwiośnie w „Przedwiośniu” 

Cezary patrzy dalej w przyszłość, poza sam 
ent odzyskania wolności. Zadaje 

pytania: Co dalej? Jaka będzie ta moja 

Przedwiośnie to również okres dojrzewania  
i kształtowania się tożsamości narodowej 
młodego pokolenia. S. Żeromski stara się 
spojrzeć na odrodzoną Polskę oczami 

, który dorastał poza 
granicami Polski, karmionego przez rodziców 
romantycznymi opowieściami o idealnym 
kraju. Wierzy jednak, że oczekiwania 
Polaków są możliwe do spełnienia mimo 
ponurego obrazu „wolnej rzeczywistości”. 
Ważne jest to, żeby tą wiarę na lepszą 
Polskę dobrze zrealizować, nie dać zmarnieć 
młodemu pokoleniu, które zniecierpliwione 
gotowe jest przyjąć każdą ideologię 
obiecującą proste odpowiedzi, szybkie efekty, 
ale które ostatecznie przynoszą tylko 
cierpienie. Polacy nie mogą spocząć na 

muszą podwoić wysiłki wkładane  
w odbudowę kraju by stał się silny  
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2018 Rokiem Praw Kobiet

 

Sytuacja kobiet w XIX w. była bardzo trudna, 
ponieważ nie miały one właściwie żadnych 
praw. Dominował wizerunek mężczyzny 
pracującego i utrzymującego rodzinę oraz 
kobiety – matki i osoby zajmującej się 
domem. Kobieta bez mężczyzny nic nie 
znaczyła. Na wszystko musiała mieć zgodę 
swojego męża. Nie miała praw wyborczych 
ani prawa do posiadania majątku. 

Paradoksalnie, to dzięki Wielkiej Wojnie los 
polskich kobiet się odmienił. Gdy mężczyźni 
wyruszali na wojnę, w trakcie której często 
ginęli, kobiety przejmowały ich role. Musiały 
utrzymać siebie i swoje dzieci. Pracowały tak 
samo ciężko jak mężczyźni: w fabrykach, 
kopalniach czy na roli. Często też brały udział 
w wojnie jako sanitariuszki. Nie miały taryfy 
ulgowej. Równocześnie musiały zajmować 
się domem, wychowywać dzieci, które często 
nie zauważały trudu matek. Przywołać w tym 
miejscu można literacki przykład Cezarego 
Baryki, takiego niewdzięcznego dziecka, 
i jego matki z powieści „Przedwiośnie”. 

2018 Rokiem Praw Kobiet

Sytuacja kobiet w XIX w. była bardzo trudna, 
ponieważ nie miały one właściwie żadnych 
praw. Dominował wizerunek mężczyzny 
pracującego i utrzymującego rodzinę oraz 

matki i osoby zajmującej się 
domem. Kobieta bez mężczyzny nic nie 

stko musiała mieć zgodę 
swojego męża. Nie miała praw wyborczych 
ani prawa do posiadania majątku.  

Paradoksalnie, to dzięki Wielkiej Wojnie los 
polskich kobiet się odmienił. Gdy mężczyźni 
wyruszali na wojnę, w trakcie której często 

ały ich role. Musiały 
utrzymać siebie i swoje dzieci. Pracowały tak 
samo ciężko jak mężczyźni: w fabrykach, 
kopalniach czy na roli. Często też brały udział 
w wojnie jako sanitariuszki. Nie miały taryfy 
ulgowej. Równocześnie musiały zajmować 

owywać dzieci, które często 
nie zauważały trudu matek. Przywołać w tym 
miejscu można literacki przykład Cezarego 
Baryki, takiego niewdzięcznego dziecka,  
i jego matki z powieści „Przedwiośnie”. 

Cezary po wyjeździe ojca na wojnę poczuł 
wolność i zaczął bezt
interesował się tym, jak matka zdobywała 
pieniądze na jedzenie, nie chciał słuchać jej 
poglądów na rewolucję, nie rozumiał jej obaw 
i nie zauważał wyrzeczeń. Być może dopiero 
po jej śmierci uświadomił sobie rolę tej 
dzielnej, cichej kobiety w swoim życiu. 

Pomimo wielu trudności napotykanych 
w rzeczywistości 
zauważyły, że świat i ich codzienność może 
wyglądać inaczej. Nie chciały już wracać do 
swego dawnego życia. Nie chciały być tylko 
nic nie znaczącymi „kurami domowy
Chciały wreszcie decydować o sobie, nie  
zdawać się już na niczyją

O przyznanie praw kobietom szczególnie 
walczyły emancypantki i sufrażystki. 
Emancypantki chciały między innymi 
zwiększenia udziału 
publicznym, zapewnienia dostęp
wyższych czy poszerzenia możliwości ich 
aktywności zawodowej. Z kolei sufrażystki 
walczyły o przyznanie kobietom praw 
wyborczych. W Polsce ruchy te nie zdobyły 
szczególnego rozgłosu, gdyż w tym czasie 
ważniejszym tematem była niepodległość. 
Nawet radykalne feministki twierdziły, że 
sprawa narodowa ma priorytet.

Jednak starania Polek i doświadczenia 
ruchów feministycznych za granicą przyniosły 
skutek. 28 listopada 1918r. Naczelnik 
Państwa wydał dekret, który przyznawał 
prawa wyborcze wszystkim oby
którzy ukończyli 21 lat
Tym sposobem Polki uzyskały prawa 
wyborcze. Decyzja ta miała duży wpływ na 
wynik wyborów, gdyż w niektórych miastach, 
z powodu wojny, kobiety stanowiły większość 
osób uprawnionych do głosowania. 
W konstytucji marcowej umieszczono zapis 
o równości wszystkich obywateli wobec 

Cezary po wyjeździe ojca na wojnę poczuł 
wolność i zaczął beztroskie życie. Nie 
interesował się tym, jak matka zdobywała 
pieniądze na jedzenie, nie chciał słuchać jej 
poglądów na rewolucję, nie rozumiał jej obaw 
i nie zauważał wyrzeczeń. Być może dopiero 
po jej śmierci uświadomił sobie rolę tej 

ty w swoim życiu.  

imo wielu trudności napotykanych  
 powojennej, kobiety 

, że świat i ich codzienność może 
wyglądać inaczej. Nie chciały już wracać do 
swego dawnego życia. Nie chciały być tylko 
nic nie znaczącymi „kurami domowymi”. 

wreszcie decydować o sobie, nie  
niczyją łaskę.  

O przyznanie praw kobietom szczególnie 
walczyły emancypantki i sufrażystki. 
Emancypantki chciały między innymi 
zwiększenia udziału kobiet w życiu 
publicznym, zapewnienia dostępu do szkół 
wyższych czy poszerzenia możliwości ich 
aktywności zawodowej. Z kolei sufrażystki 
walczyły o przyznanie kobietom praw 
wyborczych. W Polsce ruchy te nie zdobyły 
szczególnego rozgłosu, gdyż w tym czasie 
ważniejszym tematem była niepodległość. 

t radykalne feministki twierdziły, że 
sprawa narodowa ma priorytet. 

Jednak starania Polek i doświadczenia 
ruchów feministycznych za granicą przyniosły 
skutek. 28 listopada 1918r. Naczelnik 
Państwa wydał dekret, który przyznawał 
prawa wyborcze wszystkim obywatelom, 
którzy ukończyli 21 lat, bez względu na płeć. 
Tym sposobem Polki uzyskały prawa 
wyborcze. Decyzja ta miała duży wpływ na 
wynik wyborów, gdyż w niektórych miastach, 
z powodu wojny, kobiety stanowiły większość 
osób uprawnionych do głosowania.  

stytucji marcowej umieszczono zapis  
o równości wszystkich obywateli wobec 
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prawa. Zapis ten przez pewien czas 
jednak tylko teoretyczny, gdyż należało  
dostosować ówczesne prawo do nowej 
konstytucji. 

Przełom  nastąpił 1 lipca 1921r., kiedy 
zmieniono prawo cywilne. Na mocy 
zapisów, kobiety przestały być zależne od 
swoich mężów i mogły same decydować 
o majątku osobistym (bądź wspólnym) oraz 
zawierać umowy. Od tej pory nie miały 
również obowiązku mieszkać razem z mężem 
i miały głos w sprawie swoich dzieci.

Cechą wyróżniającą kobiety z pokolenia 
Polski niepodległej było dążenie do zdobycia 
wykształcenia, które miało podnie
znaczenie na rynku pracy. Problemem była 
niewielka liczba szkół żeńskich 
i koedukacyjnych. Była to sytuacja
została rozwiązana przez całe 
dwudziestolecie międzywojenne. Kobiety nie 
zostały również dopuszczone do studiowania 
wszystkich kierunków. Jeżeli na wydziały 
filozoficzne przyjmowano je bez problemu, to 
nikt nie wyobrażał sobie kobiet na elektronice 
czy elektryce. Jednak pomimo trudności 
Polska miała najwyższy odsetek kobiet 

przez pewien czas był 
jednak tylko teoretyczny, gdyż należało  
dostosować ówczesne prawo do nowej 

 

Przełom  nastąpił 1 lipca 1921r., kiedy 
zmieniono prawo cywilne. Na mocy jego 
zapisów, kobiety przestały być zależne od 
swoich mężów i mogły same decydować  
o majątku osobistym (bądź wspólnym) oraz 
zawierać umowy. Od tej pory nie miały 

eszkać razem z mężem 
miały głos w sprawie swoich dzieci. 

Cechą wyróżniającą kobiety z pokolenia 
Polski niepodległej było dążenie do zdobycia 
wykształcenia, które miało podnieść ich 

Problemem była 
niewielka liczba szkół żeńskich  

sytuacja, który nie 
przez całe 

dwudziestolecie międzywojenne. Kobiety nie 
zostały również dopuszczone do studiowania 
wszystkich kierunków. Jeżeli na wydziały 
filozoficzne przyjmowano je bez problemu, to 

e wyobrażał sobie kobiet na elektronice 
czy elektryce. Jednak pomimo trudności 
Polska miała najwyższy odsetek kobiet – 

studentek   w Europie 

Były również negatywne skutki przemian. 
Kobiety pracujące napotykały wiele 
problemów na swojej drodze. Na p
Śląsku nauczycielki wychodzące za mąż 
musiały zrezygnować z pracy. Tłumaczono to 
moralnością, bo jeśli kobieta zaszłaby 
w ciążę, to jakby miała przed dziećmi w tej 
ciąży występować? Jakby miała im to 
wytłumaczyć? Z tego powodu kobiety 
rezygnowały z małżeństwa albo decydowały 
się na życie w związkach nieformalnych, co 
z moralnością miało jeszcze mniej 
wspólnego. Lekarki musiały walczyć 
z oporem pacjentów do kobiety 
Z powodów obyczajowych nie pozwalano 
kobietom zostawać chirurgami. K
mimo że pracowała na tym samym 
stanowisku co mężczyzna, często zarabiała 
mniej tylko dlatego, że była kobietą. Dalej 
dominował stereotypowy model życia. 
Kobiety bardzo rzadko zostawały posłankami, 
sędziami czy prokuratorami. Policja i sądy 
tolerowały przestępczość seksualną 
mężczyzn wobec kobiet. Panowała zmowa 
milczenia. Policjanci masowo ignorowali 
doniesienia o gwałtach, a sędziowie 
wymierzali bardzo łagodne kary. 
W najbrutalniejszych przypadkach nie 
orzekano kar wyższych niż półtora roku 
więzienia. Często też wyśmiewano ambitne 
kobiety. Uważano, że skoro kobieta robi 
karierę, to musiała odnieść niepowodzenie w 
życiu prywatnym. 

Pozycja kobiety po I Wojnie Światowej 
znacząco się zmieniła. Doświadczona, 
wykształcona i pewna siebie mogła 
prowadzić dalszą walkę  o zwiększenie 
swoich praw. Z pewnością doświadczenia 
wojenne pozwoliły kobietom, jeśli nie 
całkowicie, to choć częściowo wyzwolić się 
ze sztywnych zasad i praw panujących 
w społeczeństwie patriarchalnym.

studentek   w Europie – 28%. 

Były również negatywne skutki przemian. 
Kobiety pracujące napotykały wiele 
problemów na swojej drodze. Na przykład na 
Śląsku nauczycielki wychodzące za mąż 
musiały zrezygnować z pracy. Tłumaczono to 
moralnością, bo jeśli kobieta zaszłaby  
w ciążę, to jakby miała przed dziećmi w tej 
ciąży występować? Jakby miała im to 
wytłumaczyć? Z tego powodu kobiety 

ły z małżeństwa albo decydowały 
się na życie w związkach nieformalnych, co  
z moralnością miało jeszcze mniej 
wspólnego. Lekarki musiały walczyć  
z oporem pacjentów do kobiety – lekarza.  
Z powodów obyczajowych nie pozwalano 
kobietom zostawać chirurgami. Kobieta, 
mimo że pracowała na tym samym 
stanowisku co mężczyzna, często zarabiała 
mniej tylko dlatego, że była kobietą. Dalej 
dominował stereotypowy model życia. 
Kobiety bardzo rzadko zostawały posłankami, 
sędziami czy prokuratorami. Policja i sądy 

ły przestępczość seksualną 
mężczyzn wobec kobiet. Panowała zmowa 
milczenia. Policjanci masowo ignorowali 
doniesienia o gwałtach, a sędziowie 
wymierzali bardzo łagodne kary.  
W najbrutalniejszych przypadkach nie 
orzekano kar wyższych niż półtora roku 

nia. Często też wyśmiewano ambitne 
kobiety. Uważano, że skoro kobieta robi 
karierę, to musiała odnieść niepowodzenie w 

Pozycja kobiety po I Wojnie Światowej 
znacząco się zmieniła. Doświadczona, 
wykształcona i pewna siebie mogła 

alszą walkę  o zwiększenie 
swoich praw. Z pewnością doświadczenia 
wojenne pozwoliły kobietom, jeśli nie 
całkowicie, to choć częściowo wyzwolić się 
ze sztywnych zasad i praw panujących  
w społeczeństwie patriarchalnym. 
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Kącik poetycki
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Kącik rozrywkowy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziomo: 

1. Był nim Józef Piłsudski 
4. Powstanie, które wybuchło 22 stycznia 1863 roku 
6. Skrót instytutu, który walczy o pamięć Żołnierzy Wyklętych 
8. Pianista światowej sławy, który otrzymał stanowisko premiera w wolnej Polsce 
9. Słabo rozwinięta na ziemiach zaboru rosyjskiego 
10. Generał, który stał na czele Błękitnej Armii we Francji 
12. Działacz opozycji pozbawiony urzędu premiera podczas „nocy teczek” 

Pionowo: 

2. Najważniejszy akt prawny w Rzeczpospolitej 
3. Przywódca Komitetu Narodowego Polski, późniejszy lider największej partii 

politycznej w Polsce 
5. Wielka … - po powstaniu listopadowym 
7. Zasada ustrojowa, przyczyna anarchii w Rzeczpospolitej 
10. Mazurek Dąbrowskiego 
11. Premier powstałego w 1918 roku w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego 
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Kącik 
Początki II Rzeczpospolitej to przede 
wszystkim polityczna i gospodarcza 
odbudowa kraju. Tę zaczęli wspierać
sportowcy.  

Niektórzy zaangażowali się w wydawanie 
tygodnika „Sportowiec” na Śląsku, 
wesprzeć walkę o te tereny. 

Kto najlepiej Polskę sławi: Jan Kiepura 
pyskiem, Konopacka dyskiem. Powiedzenie 
to powstało zaraz po zdobyciu przez Halinę 
Konopacką olimpijskiego złotego medalu 
w rzucie dyskiem w 1928 r., pierwszego dla 
Polski. Na trasie przejazdu powracającej 
złotej medalistki i rekordzistki świata zbierały 
się tłumy, a depeszę z gratulacjami wysłał jej 
sam Prezydent RP Ignacy Mościcki. 

W 1921 r. było tylko 5 klubów należących do 
Warszawskiego Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej. Rok później 19, a w 1930

Kącik sportowy
Początki II Rzeczpospolitej to przede 
wszystkim polityczna i gospodarcza 
odbudowa kraju. Tę zaczęli wspierać również 

Niektórzy zaangażowali się w wydawanie 
tygodnika „Sportowiec” na Śląsku, co miało 

Kto najlepiej Polskę sławi: Jan Kiepura 
Powiedzenie 

to powstało zaraz po zdobyciu przez Halinę 
Konopacką olimpijskiego złotego medalu  
w rzucie dyskiem w 1928 r., pierwszego dla 

rasie przejazdu powracającej 
złotej medalistki i rekordzistki świata zbierały 
się tłumy, a depeszę z gratulacjami wysłał jej 
sam Prezydent RP Ignacy Mościcki.   

W 1921 r. było tylko 5 klubów należących do 
Warszawskiego Okręgowego Związku Piłki 

później 19, a w 1930r. już ponad 

100! Futbol był najpopularniejszym sportem, 
a na najważniejsze spotkania miejscowych 
drużyn przychodziło niekiedy ponad 
10 tysięcy widzów. 

Radiowe transmisje ściągały przed odbiorniki 
coraz więcej słuchaczy, a jeden z rek
słuchalności padł podczas transmisji z igrzysk 
olimpijskich w Berlinie. 

Od piłki nożnej swoją karierę rozpoczął 
Janusz Kusociński, jeden z najbardziej 
utytułowanych biegaczy tego okresu. Na jego 
cześć do dziś odbywają się międzynarodowe 
zawody: Memoriał Janusza Kusocińskiego.

Warto również przypomnieć reprezentantów 
Polski w zawodach lotniczych 
Żwirko i Stanisława Wigurę. W 1932 roku 
zajęli I miejsce, wygrywając z faworytami 
załogą niemiecką. 
wydarzenia Święto Lotnictw
obchodzone w dniu 28 sierpnia

Bez wątpienia sport 
tożsamości narodowej Polaków, a jego 
popularność sięgnęła 
zenitu. 

sportowy
100! Futbol był najpopularniejszym sportem, 
a na najważniejsze spotkania miejscowych 
drużyn przychodziło niekiedy ponad  

Radiowe transmisje ściągały przed odbiorniki 
coraz więcej słuchaczy, a jeden z rekordów 
słuchalności padł podczas transmisji z igrzysk 
olimpijskich w Berlinie.  

Od piłki nożnej swoją karierę rozpoczął 
Janusz Kusociński, jeden z najbardziej 
utytułowanych biegaczy tego okresu. Na jego 
cześć do dziś odbywają się międzynarodowe 

riał Janusza Kusocińskiego. 

Warto również przypomnieć reprezentantów 
Polski w zawodach lotniczych – Franciszka 
Żwirko i Stanisława Wigurę. W 1932 roku 

li I miejsce, wygrywając z faworytami – 
 Na pamiątkę tego 

wydarzenia Święto Lotnictwa Polskiego jest 
obchodzone w dniu 28 sierpnia 

sport budował poczucie 
tożsamości narodowej Polaków, a jego 

sięgnęła w dwudziestoleciu 
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