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ŻYCZENIA  DLA  POLSKI 

Oto najpiękniejsze życzenia ankietowanych osób dla Polski, będące jakby sumą 
wszystkich życzeń. POLSKO, Z SERCA CI ŻYCZYMY! 

Polsko, „Niech Ci błogosławi Pan, niechaj Cię strzeże, niech rozpromieni swe 
oblicze nad Tobą i niech da Ci pokój”; 
Życzę sobie i wszystkim Polakom, abyśmy  nigdy nie zapomnieli o tym, że za 
naszą wolność została przelana krew, abyśmy nigdy nie zapomnieli hasła: Bóg-

Honor-Ojczyzna; 
Niepodległości, bo nie otrzymuje się jej na zawsze; 
Kolejnych 100 lat niepodległości,  by nigdy więcej nieprzyjaciel nie przekroczył 
granic naszego kraju, abyś już nigdy nie musiała znosić ciężaru wojny; 
Zjednoczenia w imię konserwatywnych polskich idei: tradycji, chrześcijaństwa, 
solidarności i pod tymi hasłami dążenia do  zjednoczenia i wzmocnienia wspólnoty; 
Jeszcze więcej mądrych i bezinteresownych obywateli, którzy za wartość 
nadrzędną będą uważali dobro Ojczyzny ,  życzę Polsce przede wszystkim ducha 
narodu, ale też większej tolerancji i akceptacji innych osób; 
Życzę Polsce, by dalej się rozwijała i stawała się coraz nowocześniejsza,  
by zajmowała wysoką pozycję międzynarodową, ale nie kosztem naszej 
narodowej tradycji i kultury;  
Pokoju i dobrobytu, by podnosiła się  jakość życia obywateli , aby Polacy się 
rozwijali i wykorzystywali swój potencjał na arenie międzynarodowej;  
Aby wszyscy Polacy byli jak jedna rodzina, a Ci, którzy wyjechali za granicę  
za pracą, mogli wrócić i znaleźć ją w Ojczyźnie; 
 Abyś  już nigdy nie utraciła niepodległości  i  nigdy nie zginęła, aby było 
więcej obywateli – patriotów, którzy nie odwrócą się od Ciebie plecami w razie 
potrzeby; 
Aby polskie tradycje nigdy nie zginęły i były przekazywane z pokolenia na 
pokolenie, by każdy Polak kochał swoją Ojczyznę i o nią dbał; 
Więcej  mądrych rządzących, by dbali o dobro naszego kraju a nie o zyski 
finansowe dla siebie, aby każdy Polak był dumny ze swojej przynależności 
narodowej;  
By Polacy dalej kultywowali tradycję i kulturę i nigdy nie zapominali o naszej 
trudnej historii; 
 Życzę, aby każdy obywatel miał wpływ na losy swoje i swojej Ojczyzny,  
aby czuł się bezpiecznie i by poprawiła się sytuacja ekonomiczna Polaków; 
Utrzymania się obecnego rządu na stanowisku i nabycia przez polityków 
umiejętności pogodzenia się z porażką dla wspólnego rozwoju i dobra; 
Żeby Polacy nie poddawali się, 
jeśli coś im nie wyjdzie, ale 
wierzyli w swoje możliwości. 
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„Ojczyzna jest naszą 
matką ziemską.  
Polska jest matką 
szczególną.    
Niełatwe są jej dzieje, 
zwłaszcza na 
przestrzeni ostatnich 
stuleci. Jest matką, 
która wiele 
przecierpiała i wciąż 
na nowo cierpi. 
Dlatego też ma prawo 
do miłości 
szczególnej”.  

          Jan Paweł II 

GIMUŚ 

MAGAZYN    
GIMNAZJALISTÓW    

W JELNEJ 

WYDANIE  SPECJALNE 

    NR 1  2018/2019   CENA 3 ZŁ 

 

11 XI 1918 - 11 XI 2018 

SETNA ROCZNICA 

ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI 

 

PATRIOTYCZNE  REFLEKSJE 

Ojczyzna   
to wielki  
zbiorowy  
obowiązek. 
    C. K.  Norwid 



 2 

Drodzy Czytelnicy!  
Zapraszamy do lektury   pierwszego  specjalnego wydania gazetki w roku szkolnym 
2018/2019. Tematem przewodnim numeru jest oczywiście Stulecie Niepodległości. 
Mamy nadzieję, że zawartość GIMUSIA skłoni wszystkich Czytelników do  
refleksji i chwili zadumy nad  przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, ponieważ 
zmienia się współczesne pojmowanie patriotyzmu i wszyscy powinniśmy pamiętać 
o tym, że to od nas zależy  dobro naszej Ojczyzny. Dziękujemy uczniom klasy VIII  
i III gimnazjum za udział w tworzeniu pisemka i życzymy ciekawej lektury. 
 

REDAKCJA  (Martyna Kosakowska, Weronika Prusak, Julia Buchman…) 

ZNANE  CYTATY   
„Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną 
ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej 
ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa”.  
                                                                                         Bolesław  Prus 

„Droga Młodzieży! Jeśli umiesz patrzeć w przyszłość – a my jesteśmy narodem 
ambitnym, który nie chce umierać! – musisz sobie postawić wielkie wymagania.  
Musisz wychowywać się w duchu ofiary i do ofiar się uzdalniać. Może bowiem 
przyjść taka chwila, w której tylko ofiarą będzie można zagwarantować wolność 
naszej Ojczyźnie!                                                            Kardynał  Stefan  Wyszyński 
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LOKALNI  BOHATEROWIE 

 
JAN GÓROWSKI  -  kapitan piechoty 
rezerwy. Jego nazwisko znajduje się w  
Księdze Cmentarnej Miednoje.  

 

Pamiętamy 

Panie Janie,  
pamiętamy historię  sprzed  lat 
o człowieku, 
który z Jelnej wyruszył w świat. 
Panie Janie,  
trudna była  droga  
dziecka chłopskiego 

do wiedzy 

stopnia oficerskiego 

awansu społecznego. 
Mogłeś krzyknąć: Victoria! 
Spocząć na laurach. 
 

Nie, to nie Ty! 
Ojczyzna wezwała swojego syna. 
Wolność żądała krwi! 
Wojna – pierwsza, druga, 
Ile ofiar ? 

Z ilu oczu popłynęły łzy?  
 

Wiedziałeś, 
jaki jest los patrioty. 
Panie Janie, 
czy przeczuwałeś swoją śmierć? 

Miednoje! 
Strzał w tył głowy! 
W dół spada ciało, 
w masowy grób! 
Panie Janie, 
wiemy, pamiętamy, 
ile trzeba było zapłacić, 
ile kosztowała nasza wolność. 
My – młodzi,  
przyszłość narodu, 
mamy do wykonania zadanie. 
Znamy  naszą rolę  - 
to co było, minęło, 
nie może odejść w niepamięć 

nie może umrzeć z Panem. 
Tylko tyle! 
Aż tyle!        
                 Weronika Prusak                                                                           

        ŻOŁNIERZE  WYKLĘCI 

Żołnierze Polskiej Podziemnej Armii 
Niepodległościowej działali   w 
antykomunistycznym, 
niepodległościowym ruchu 
partyzanckim, sprzeciwiali się 
sowietyzacji Polski i 
podporządkowaniu jej ZSRR. Byli oni  
poddawani represjom, brutalnym 
przesłuchaniom, karze więzienia , a 
mimo to nie wyrzekli się wartości, w 
które wierzyli. Wiele takich osób 
pochodziło ze wsi Jelna. Należą do 
nich: Ignacy Górowski, Augustyn 
Górowski , Adam Rembiasz, 
Franciszek Rembiasz, Marian 
Rembiasz,  Józef Ruchała, Henryk 
Papież, Józef Górowski, Józef Gołąb, 
Ignacy Małek, Stanisław Waligóra, 
Józef Biernacki, Jan Kuś, Jan 
Mleczko, Stanisław Liber,  
Władysław Duda.   

Symbol wilka przylgnął do Żołnierzy 
Wyklętych, bo, cytując, za Herbertem, 
„żyli prawem wilka”.  
                              
 

 



 14 

Powyżej 51 lat 
- Relacje między ugrupowaniami politycznymi, zmiana języka, czyli odejście  
od mowy nienawiści, dążenie do zgody narodowej, sprawy Polaków powinny być 
rozwiązywane na własnym podwórku a nie na forum UE; Polacy powinni pracować 
w Ojczyźnie a nie emigrować; język debat politycznych,  podejście do państwa  
i prawa;  większe zaangażowanie w ochronę środowiska ; poprawa funkcjonowania 
służby zdrowia;  powinniśmy się zjednoczyć . 

 Przytoczyliśmy  większość wypowiedzi ankietowanych, ponieważ jest  
to ciekawa lektura, która skłania do refleksji, wskazuje kierunki działań w 
przyszłości. . Dużo do myślenia dają nam wypowiedzi właśnie na temat zalet i wad 
Polaków. To bardzo krytyczne spojrzenie na swój naród i dlatego pamiętajmy, że 
my również jesteśmy jego częścią, a więc negatywne uwagi mogą także odnosić się  
do każdego z nas, a wszyscy razem możemy zmienić się na lepsze, jeśli tylko 
będziemy tego chcieli. Weźmy sobie do serca piękne motto bohaterów „Kamieni na 
szaniec”: „Patriotyzm nie polega na przekrzykiwaniu się kto Polskę bardziej kocha. 
Rzecz  
w tym , aby po cichu, z zaciętymi zębami, nieco pochylonym karkiem, ale z podniesioną 
głową żyć w niej i nie uciekać”. 
 

WSPÓŁCZESNY  PATRIOTYZM 

 W dzisiejszych czasach, kiedy nie trzeba przelewać krwi i oddawać życia za 
Ojczyznę, można w inny sposób okazywać patriotyzm. Trzeba być dobrym obywatelem,   
sumiennie wypełniającym swoje obowiązki wobec narodu. Należy uczestniczyć w budowie 
dobrobytu kraju, dbać o majątek narodowy, wziąć odpowiedzialność za dobre 
funkcjonowanie kraju, np. poprzez uczestnictwo w wyborach, referendach, uczciwe płacenie 
podatków,  
a także czynne zaangażowanie w życie społeczne, gospodarcze i polityczne. Współczesny 
patriotyzm uzewnętrznia się też w kultywowaniu pamięci o bohaterach narodowych, trosce  
o dorobek kulturalny ojczyzny, pragnieniu utrzymania niezależność państwa, dbałości  
o współobywateli czy w takich prostych gestach, jak wywieszenie flagi w dniu święta 
narodowego, znajomość historii Polski oraz w prawidłowym posługiwaniu się językiem 
narodowym. 
 Nie jest  to łatwe zadanie, gdyż współczesny świat proponuje nam styl życia 
beztroskiego, opartego na osobistych zyskach, realizacji marzeń jednostki, natomiast 
wspólnocie narodowej przypisuje rolę drugorzędną, m.in. ze względu na rozprzestrzeniające 
się przeświadczenie, że każdy jest obywatelem Europy bądź świata. Uczy się młodych ludzi 
jak być Europejczykiem, człowiekiem światowym o szerokim światopoglądzie, natomiast 
często zapomina się o wyrobieniu odpowiedniej postawy wobec własnej ojczyzny, 
pielęgnowaniu   szacunku i czci wobec narodu, wyrabianiu postawy odpowiedzialności za 
własne państwo  
i przekazywaniu pamięci o bohaterach, dzięki którym możemy cieszyć się wolnością. 
Patriotyzm coraz bardziej staje się niemodny i niepotrzebny , ponieważ kojarzy się młodym 
pokoleniom głównie z walką o wolność Ojczyzny. Trzeba więc iść z duchem czasu i być po 
prostu pracowitym, uczciwym, odpowiedzialnym i dobrym człowiekiem. troszczącym się  
o innych ludzi i o dobre imię Ojczyzny.   
 

„ 

WSPÓŁCZESNY  PATRIOTYZM 
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JAK  UCZCILIŚMY  ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚCI? 

 PATRIOTYCZNY  AKCENT  PRZED  BUDYNKIM  SZKOŁY to pomysł Pana 
Dyrektora. Jest to wykonana z kamieni mapa Polski,  wewnątrz której zostały 
posadzone biało-czerwone wrzosy. Uważny obserwator dostrzeże także zarys rzeki 
Wisły oraz stolice  naszej dużej i małej Ojczyzny. 
SZKOLNA  UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI STULECIA ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI rozpoczęła się 9 listopada  od wspólnego odśpiewania 
wszystkich zwrotek hymnu narodowego. Następnie obejrzeliśmy  piękny program 
artystyczny przygotowany przez Panie: Jolantę Baziak i Urszulę Baziak. W I części 
uczniowie klasy V wprowadzili nas w realia historyczne wydarzenia z 11 listopada 
1918 roku,   
a następnie wysłuchaliśmy nastrojowego koncertu pieśni patriotycznej, 
zakończonego niezwykłym układem choreograficznym z biało-czerwonymi 
płótnami również w wykonaniu uczniów klasy piątej.  
11 LISTOPADA W KOŚCIELE PARAFIALNYM W SIENNEJ ODBYŁA SIĘ 
UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ 
ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM. Dlaczego o tym piszemy? Ponieważ przed Mszą 
Św. uczniowie naszej szkoły zaprezentowali specjalnie na tę okazję przygotowany 
program artystyczny, którego autorkami były Panie: Agata Tokarska i Urszula 
Baziak. Nasi artyści zostali nagrodzeni brawami. 
KONKURSY SZKOLNE I NIE TYLKO. Nie mogło również zabraknąć konkursów, 
w których uczniowie mogli popisać się wiedzą o symbolach narodowych,  talentem 
plastycznym, muzycznym czy też literackim. 
WERONIKA PRUSAK ZDOBYŁA WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE ”NASZA, 
NIEPODLEGŁA” organizowanym pod patronatem Wójta Gminy Józefa 
Tobiasza. Weronika jest autorką wiersza poświęconego pamięci kapitana piechoty 
rezerwy Jana Górowskiego.  
SZKOLNY KONKURS  PLASTYCZNY „BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ” - II 
miejsce zajęła Julia Buchman, natomiast wyróżnienia otrzymały: Zuzanna 
Biernacka i Weronika Prusak. Symboliczną nagrodę otrzymał również  Dominik 
Potoniec  za udział w konkursie gminnym.  
KONCERT „POPŁYŃ Z KULTURĄ…. Z  MUZYKĄ KLASYCZNĄ”. Gimnazjaliści 
zostali zaproszeni na koncert  zorganizowany przez Klub Muzyczny Hangar  
w Heron Live Hotel w Siennej, na którym Sadecka Orkiestra Kameralna wykonała 
najpiękniejsze i najbardziej znane  utwory muzyki klasycznej.  
HASŁO - PATRON. 18 X obejrzeliśmy program artystyczny pod tytułem „Księże 
Jurku, pamiętamy”  przygotowany przez panią Urszulę Baziak, natomiast 19 X  
w Kościele Parafialnym w Siennej odbył się ,,Różaniec z księdzem Jerzym”.  
W czasie rozważania tajemnic różańcowych wysłuchaliśmy fragmentów kazań księdza 
Jerzego. 
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KALENDARIUM  NIEPODLEGŁOŚCI 

CZY  WIESZ? 

11 listopada to symboliczna data, święto odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Dzień ten ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 
1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Do czasu wybuchu 
II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy - w roku 1937 i 1938.  
W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945  
do 1989 roku w czasie rządów komunistycznych obchodzenie tego święta było 
zakazane. Po wojnie Narodowe Święto Niepodległości dopiero w 1989 roku 
wróciło do kalendarza oficjalnych świąt państwowych. Główne obchody,  
z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na 
placu Józefa Piłsudskiego. Znajduje się tam Grób Nieznanego Żołnierza. Jest to 
symboliczny grób wszystkich bohaterów, którzy oddali swoje życie za wolną 
Polskę.  
 

DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI – WAŻNE DATY I WYDARZENIA!!! 

28 lipca 1914 - W reakcji na udany zamach na arcyksięcia Ferdynanda Austro-

Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. Na mocy porozumień sojuszniczych Rosja 
ogłosiła mobilizację wojska przeciwko Austro-Węgrom. W odpowiedzi Niemcy 
wypowiedziały wojnę Rosji, a następnie Francji. Zaborcy stanęli po dwóch 
stronach frontu. Rozpoczęła się I wojna światowa. 
5-6 sierpnia 1914 - I Kompania Kadrowa pod dowództwem Józefa Piłsudskiego 
wyruszyła z Oleandrów pod Krakowem i przekroczyła granicę pomiędzy Galicją 
a Królestwem Polskim. Marsz niewielkiego (około 160 osobowego) oddziału 
miał wywołać powstanie antyrosyjskie na terenie Królestwa Polskiego. 
Kompania zajęła Kielce, ale po bezskutecznej próbie przebicia się do Warszawy, 
zmuszona została do odwrotu w stronę Krakowa. 
9 sierpnia 1914 - Naczelne Dowództwa Niemieckie i Austro-Węgierskie wydały 
odezwę, w której zachęcały polską ludność zamieszkałą w Królestwie Polskim 
do włączania się w szeregi armii państw centralnych. 
14 sierpnia 1914 - W odpowiedzi na odezwę austriacką i niemiecką wódz 
naczelny armii rosyjskiej – wielki książę Mikołaj Mikołajewicz  wydał odezwę  
do Polaków w Galicji i na ziemiach zaboru niemieckiego. 
 16 sierpnia 1914 - Utworzony został w Krakowie Naczelny Komitet 
Narodowy. Sprawował on władzę wojskową, polityczną i skarbową Polaków na 
terenie Galicji. Pierwszą jego inicjatywą było stworzenie Legionów Polskich u 
boku armii austro-węgierskiej. W 1915 roku w trzech brygadach Legionów 
walczyło ponad 20 tys. Polaków. 
22 października 1914 - Józef Piłsudski stworzył na terenie Królestwa Polskiego 
tajną Polską Organizację Wojskową, której zadaniem miały być akcje 
dywersyjne i wywiadowcze skierowane przeciwko Rosji.  
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REFLEKSJE PATRIOTYCZNE W ŚWIETLE ANKIETY 

 Co wymaga naprawy w mojej ojczyźnie?  
 14-20 lat 
Polacy nie powinni zapominać o patriotyzmie; polityka; relacje między ludźmi; 
coraz mniej Polaków chodzi do kościoła i ludzie coraz więcej się obgadują; myślę, 
że dzisiaj młodzi ludzie nie są tak wierni Ojczyźnie jak dawniej i niewielu 
walczyłoby za kraj w razie konieczności; Polacy powinni zacząć segregować 
śmieci a nie wyrzucać ich gdzie popadnie; aby ludzie zauważali, co w życiu jest 
naprawdę ważne; wciąż nie umiemy korzystać z tego, co sami mamy, nie 
wspieramy swoich rodzimych firm i  produktów; odpowiedzialność za dobro 
wspólne; poprawa relacji między politykami; świadomość narodowa, która według 
mnie powinna być odbudowana i bardziej spajająca Polaków jako naród; 
infrastruktura techniczna, opieka zdrowotna, powietrze w wielu miastach ;  
nastawienie Polaków do innych narodów ale i samych siebie;  sprawowanie 
rządów, „demokracja”, która panuje w naszym kraju;  powinno być mniej kłótni, 
każdy powinien wysłuchać innych i starać się zrozumieć; tolerancja, ponieważ 
dużo ludzi nie szanuje innych  
i gardzi nimi, każdy powinien mieć prawo do własnego zdania i czuć się przy tym 
bezpiecznie;  żeby ludzie bardziej się szanowali, nie byli głodni i nie żebrali; 
myślę, że nie każdy Polak zna dobrze historię swojego kraju, warto byłoby 
poszerzać tę wiedzę. 
21-30 lat 
System sądownictwa, prawo gospodarcze, konstytucja; należy zwiększyć 
kompetencje samorządów w Polsce, starać się wzmocnić poczucie przynależności 
do danej społeczności, kolejna sprawa to repolonizacja polskich mediów;  Polacy 
są różni, ale na pewno życzyłabym sobie i innym więcej tolerancji dla innych ras 

 i kultur; więcej pomocy potrzebującym, chorym, biednym i zagubionym;  finanse 
publiczne, transport kolejowy i infrastruktura drogowa. 
31-50 lat 
Wymaga naprawy system obronny kraju, trzeba zwiększyć nakłady finansowe dla 
wojska, należy także podnieść płace minimalne;  kultura polityczna w sejmie i 
senacie, stronniczość dziennikarska; stan dróg; relacje międzyludzkie;  naprawy 
wymaga sądownictwo i służba zdrowia a także szkolnictwo ( nauczanie historii i 
języka polskiego), trzeba zaszczepić w młodzieży patriotyzm i rozprawić się z 
pozostałościami po przeszłości komunistycznej;  należy bardziej zainteresować się 
osobami niepełnosprawnymi, emerytami i naprawić służbę zdrowia; umiejętność 
dialogu na szczeblu politycznym; zbyt dużo młodych ludzi wyjeżdża za granicę w 
poszukiwaniu lepszego zarobku i lepszego życia; relacje między politykami, 
powinni przestać się kłócić, a dążyć wspólnie do rozwoju dla dobra kraju i 
obywateli;   
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 - chęć bycia lepszym, za dużo osób nie chce nic robić, aby polepszyć sytuację 
Ojczyzny; wiele osób uważa osoby innej religii czy osoby homoseksualne za 
wybryk natury i ich nie szanuje, uprzykrza im życie, brak szacunku do innych; 
dużą wadą jest kłótliwość i zazdrość, Polacy często kierują się własnym dobrem, a 
nie dobrem ogółu;  niestety coraz większy rasizm. 
21-30 lat 
Zalety:  pracowitość, silny charakter, ambicja, niezłomność, bezkompromisowość; 
życzliwość, pomoc innym, dobre serce, szacunek do Ojczyzny;  wytrwałość, 
waleczność, dążenie do sukcesu – głód zwycięstwa; gościnność, gospodarność, 
pomysłowość. 
Wady: naiwność, kierowanie się w wyborach sercem a nie rozumem, brak logiki, 
wzorowanie się na siłę na krajach zachodnich; zawiść, niska samoocena, brak 
tolerancji, lenistwo, zazdrość, zawiść;  megalomania, ksenofobia, życie ponad stan  
„na pokaz”. 
31-50 lat 
Zalety:  umiejętność odnajdywania się w każdej sytuacji, waleczność, 
przywiązanie do wielowiekowej tradycji; ofiarność  i solidarność w chwilach 
próby, patriotyzm, umiejętność cieszenia się z sukcesów sportowych, czczenie 
bohaterów, np. Żołnierzy Wyklętych;  gościnność, życzliwość,; szacunek do 
tradycji, cenimy sobie rodzinę, pracowitość, uczuciowość; Polacy walczą o prawdę 
historyczną. 
Wady:  zerwanie części społeczeństwa z kontynuacją tradycji narodowych i 
wspierania kultury, zerwanie z religią chrześcijańską będącą częścią naszej kultury;  
pijaństwo, kombinatorstwo; korupcja i łapówkarstwo, sąsiedzka zazdrość, mała 
kultura kierowców, przechwalanie się, brak kultury języka;  brak empatii, zła 
komunikacja między ludźmi, osiąganie swoich celów „po trupach”, brak 
cierpliwości, nietolerancyjność, kłótliwość;  zawiść, lubimy narzekać, za bardzo 
ludzie są zazdrośni;  niszczenie przyrody, mały udział w wyborach, egoizm, 
obgadywanie, brak zaufania do innych, brak odpowiedzialności za wspólne mienie,  
brawura;  niektórzy kpią z Ojczyzny i z tych, którzy ją kochają; brak zgody, 
dzielenie społeczeństwa, działanie na szkodę państwa polskiego w instytucjach UE. 
Powyżej 51 lat 
Zalety:  przede wszystkim pracowitość, poświęcenie, zaangażowanie w trudne 
sprawy, patriotyzm, zachowanie tradycji i wartości chrześcijańskich;  przywiązanie 
do wartości, konserwatywny patriotyzm, poczucie godności;  gościnność i 
pracowitość. 
Wady: kłótliwość, przechwalanie się, pijaństwo, korupcja;  brak poszanowania 
instytucji państwowych, swarliwość, zazdrość, nieumiejętność godnego przyjęcia 
porażki w życiu publicznym, skłonność do wynoszenia polskich spraw za granicę – 
ograniczenie suwerenności; niecierpliwość kierowców na drogach;  Polacy powinni 
być zjednoczeni, a nie dzielić się na lepszych i na gorszych. 
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11 listopada 1914 - Rozpoczęła się tzw. bitwa łódzka. W armiach państw 
zaborczych bratobójczo walczyć mogło ponad 30 tys. żołnierzy narodowości 
polskiej. 
25 listopada 1914 - W Warszawie utworzony został Komitet Narodowy Polski – 
organizacja skupiająca polskich polityków, którzy szansę na odzyskanie 
niepodległości widzieli w sojuszu z Rosją i państwami ententy. Komitet  objął  
patronat nad tworzeniem w Rosji polskich oddziałów - Legionu Puławskiego. 
30 maja 1915 - W Chicago znany pianista Ignacy Jan Paderewski w swoim 
przemówieniu domagał się od władz amerykańskich podjęcia starań o 
uwzględnienie  
w ładzie powojennym istnienia niepodległego Państwa Polskiego. Pod petycją  
do prezydenta USA Wilsona podpisało się 600 tys. osób. 
30 września 1915 - W wyniku załamania frontu wschodniego wojska państw 
centralnych zajęły większość ziem polskich. W walkach po stronie niemieckiej i 
austriackiej aktywnie uczestniczyły Brygady Legionów Polskich. Do legendy 
przejdą bitwy pod Rokitną (13 czerwca 1915), Tarłowem (30 czerwca – 2 lipca 
1915)  
i pod Raśną (21-24 sierpnia 1915). Wobec zdobyczy państw centralnych lider 
orientacji prorosyjskiej Roman Dmowski udał się na Zachód. 
5 listopada 1916 - W Pszczynie ogłoszono akt podpisany przez cesarza 
niemieckiego i austro-węgierskiego, który zapowiadał utworzenie z ziem 
Królestwa Polskiego „państwa samodzielnego z dziedziczną monarchią i 
konstytucyjnym ustrojem”. W dokumencie nie określono jednak jego granic, 
stwierdzono jedynie,  
że będzie ono funkcjonowało w sojuszu z Niemcami i Austro-Węgrami. Akt nie 
był zatem gwarancją odzyskania pełnej niepodległości. 
25 grudnia 1916 - W odpowiedzi na akt 5 listopada w rozkazie noworocznym car 
Mikołaj II zapowiedział „stworzenie Polski wolnej, złożonej ze wszystkich trzech 
części, dotąd rozdzielonych”. 
2 lipca 1917 - Józef Piłsudski odmówił dalszej współpracy z Tymczasową Radą 
Stanu. Zaapelował także do polskich żołnierzy o nieskładanie przysięgi na 
wierność cesarzom i niewstępowanie do Polskich Sił Zbrojnych. Konsekwencją 
tzw. kryzysu przysięgowego było internowanie dużej części żołnierzy służących do 
tej pory u boku państw centralnych i osadzenie w obozach w Beniaminowie i 
Szczypiornie. Józefa Piłsudskiego osadzono w twierdzy w Magdeburgu.  
15 sierpnia 1917 - W Lozannie utworzono Komitet Narodowy Polski na czele  
z Romanem Dmowskim w celu integracji zachodnich środowisk polonijnych, 
reprezentowania sprawy polskiej wobec rządów państw ententy, organizowania 
polskiego życia politycznego na Zachodzie. Nadzorował też formowanie się 
polskich jednostek wojskowych we Francji.. 
12 września 1917 - Po dymisji Tymczasowej Rady Stanu Niemcy powołały na terenie 
Królestwa Polskiego Radę Regencyjną. Miała ona – do czasu powołania nowego monarchy 
– sprawować formalnie tymczasową władzę na ziemiach Królestwa Polskiego.  W latach 
1917-18 podjęła ona szereg działań prawno-administracyjnych pomocnych przy 
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15 grudnia 1917  - Bolszewicy po zdobyciu władzy w Rosji przyznali prawo  
do samookreślenia i utworzenia samodzielnego państwa wszystkim narodom 
zamieszkującym tereny Rosji, w tym Polakom.   
8 stycznia 1918 - Prezydent USA Wilson w 13 punkcie orędzia noworocznego 
stwierdził, że powinno powstać niepodległe Państwo Polskie z bezpiecznym 
dostępem do morza, obejmujące ziemie zamieszkałe przez ludność bezsprzecznie 
polską. Była to pierwsza deklaracja zagranicznego polityka, w której określono 
zasady,  
na jakich miały się formować granice odrodzonego państwa. 
7 października 1918 - Wobec coraz gorszej sytuacji Niemiec na froncie zachodnim 
Rada Regencyjna proklamowała powstanie niepodległego Państwa Polskiego, które 
zbudowane miało być zgodnie z założeniami trzynastego punktu orędzia Wilsona. 
19 października 1918 - Na Śląsku Cieszyńskim powstaje polska Rada Narodowa 
Księstwa Cieszyńskiego. Przynależność Śląska Cieszyńskiego stała się kością 
niezgody pomiędzy odzyskującą niepodległość Polską a powstającą 
Czechosłowacją. 
28 października 1918 - W Krakowie ukształtowała się Polska Komisja 
Likwidacyjna na czele z Wincentym Witosem. Jej zadaniem miało być przejęcie 
władzy administracyjnej od Austriaków i ustanowienie państwowości polskiej w 
Galicji. 
1 listopada 1918 - We Lwowie rozpoczęły się walki pomiędzy Polakami a 
Ukraińcami o władzę nad miastem. Wśród polskich obrońców miasta znaleźli się 
harcerze  i młodzież. Młodych ludzi nazwano „Orlętami Lwowskimi”. Wojna 
polsko-ukraińska o terytorium Galicji Wschodniej toczyła się aż do połowy 1919 
roku. 
7 listopada 1918 - W Lublinie lewica niepodległościowa i ludowcy powołali 
niezależny od Rady Regencyjnej Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z 
Ignacym Daszyńskim na czele. 
10 listopada 1918 - Józef Piłsudski został wypuszczony z twierdzy w Magdeburgu. 
W godzinach popołudniowych dotarł do Warszawy. 
10 listopada - Powrócił do Warszawy Józef Piłsudski, komendant I Brygady 
Legionów, internowany od lipca 1917 r. przez Niemców w Magdeburgu. 
11 listopada 1918 - W Compiègne podpisano rozejm pomiędzy państwami ententy 
a Cesarstwem Niemieckim kończący I wojnę światową. Rada Regencyjna 
postanawia oddać Piłsudskiemu władzę nad tworzącym się wojskiem.  
14 listopada 1918 - Rada Regencyjna oddała Józefowi Piłsudskiemu władzę 
cywilną. W kolejnych dniach Piłsudskiemu podporządkował się Tymczasowy Rząd 
Ludowy Daszyńskiego i Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego. 
18 listopada 1918 - Józef Piłsudski powołał koalicyjny rząd na czele z socjalistą 
Jędrzejem Moraczewskim.  
22 listopada 1918 - Wydany został dekret o władzy reprezentacyjnej Republiki 
Polskiej, w myśl którego Polska stała się republiką. Do czasu zwołania Sejmu 
Ustawodawczego pełną władzę w państwie sprawować miał Tymczasowy 
Naczelnik Państwa - Józef Piłsudski. 
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 z tego, że tak dużo osób nadal wierzy w Boga i przestrzega przykazań;   
Jestem dumny, że historia jest przekazywana z pokolenia na pokolenie;  czuję 
dumę  naszej historii, przodków, którzy oddali życie za NASZĄ WOLNOŚĆ; 
21-30 lat 
- Polacy ponad podziałami są mocno przywiązani do barw narodowych i polskiej 
tradycji; podobają mi się zabytkowe miasta  i patriotyzm ludzi; żyjemy w kraju  
z ogromnym dorobkiem kulturowym, mamy wybitnych naukowców, poetów, 
kompozytorów i sportowców i to daje nam powód do dumy; jestem dumny z 
polskiej historii, uważam, że jako naród jesteśmy bardzo pracowici; młode 
pokolenie jest wyjątkowo ambitne i bez kompleksów;  Polska jest wolnym 
krajem; jest coraz więcej wolontariuszy i misjonarzy pomagających 
potrzebującym za granicą;   
31-50 lat 
- Dobre jest to, że przestrzegane jest prawo, dba się o jego egzekwowanie; dostrzegam 
rozwój techniki, budownictwa;  solidarność Polaków; przywiązanie do tradycji i ziemi 
ojczystej; tradycje oparte na wartościach chrześcijańskich, osiągnięcia sportowe; jako 
Polacy mamy szacunek do hymnu i godła, szanujemy polskie tradycje i kulturę, pamiętamy  
o tych, którzy walczyli za naszą wolność;  dobry rząd i dobre zmiany;  więcej miejsc pracy, 
więcej zapomóg dla rodzin;  suwerenność, religijność i patriotyzm Polaków 

- Jestem dumny z postępu cywilizacyjnego, z bogatej historii, tradycji, z polskich 
bohaterów; z przepięknych miejsc, którymi świat się zachwyca oraz z obecnych władz RP;  
 jestem dumna z polskich sportowców, którzy godnie reprezentują nasz kraj na świecie;  
Powyżej 51 lat 
- Nasza Ojczyzna bardzo się rozwinęła pod względem gospodarczym, poprawił się 
standard życia ludzi w miastach i na wsi; jesteśmy pozytywnie postrzegani przez inne 
kraje; jestem dumna z korzeni religijnych, historii, tradycji; rząd liczy się z opinią narodu; 
dostrzegam rozwój techniki, budownictwa; cenię polską gościnność i pracowitość;  Jestem 
dumna  z osiągnięć cywilizacyjnych ostatniego ćwierćwiecza oraz upodmiotowienia Polski 
na arenie międzynarodowej;   
Jakie zalety i wady dostrzegam w swoich rodakach?  
14-20 lat 
Zalety: miłość do Ojczyzny; Polacy potrafią pomagać innym i wierzą w Boga; są 
kulturalni, tolerancyjni, pracowici, gospodarni i inteligentni, w sytuacjach kryzysowych 
potrafią być solidarni; przedsiębiorczość i chęć rywalizacji;  duża wiedza teoretyczna (w 
porównaniu z nauką w innych państwach);  odwaga, waleczność,  mocne związanie z 
tradycją. 
 Wady:  zmienili się na  niekorzyść; niektórzy politycy nie mogą pogodzić się  
z przegraną i szkodzą Polsce w UE; kłótnie polityków; coraz mniej Polaków chodzi do 
kościoła; zabieganie, niezauważanie tego, co ważne; zbyt mało Polaków bierze udział w 
wyborach; wiele osób bagatelizuje znaczenie naszej historii, poza tym jesteśmy marudni i 
zawsze narzekamy na władzę niezależnie od tego, jaka by była; lenistwo; alkoholizm; brak 
lub nikła świadomość narodowa i znajomość historii Polski; brak lub zanikanie otwartości 
na innych; wciąż bardzo mały odsetek osób czytających aktywnie książki; mała wiedza 
polityczna;  brak kultury, zawiść, narzekanie, potrzeba rywalizacji;  
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31-50 lat 
- Kocham swój kraj, dbam o symbole narodowe, kulturę, język i tradycje narodowe, 
utożsamiam się z hasłem: Bóg-Honor-Ojczyzna; jestem przywiązana do tradycji 
narodowej, w miarę możliwości biorę udział w uroczystościach patriotycznych, 
interesuję się wydarzeniami w Polsce i historią Polski; interesuje mnie wszystko, co 
dotyczy Polski, na ile to możliwe kultywuję tradycje patriotyczne; staram się wpajać 
dzieciom, jak wielką wartością jest Ojczyzna; chodzę na wybory, obchodzę święta 
narodowe; jestem organizatorem wielu przedsięwzięć związanych z historią, 
wychowuję dzieci w duchu patriotyzmu; szanuję Ojczyznę, dbam o kultywowanie 
tradycji, wywieszam flagę.  
Powyżej 51 lat 
- Kocham Ojczyznę, pracuję dla jej dobra, dbam o właściwe wychowanie młodego 
pokolenia, podtrzymuję tradycje, dbam o piękno mowy ojczystej, zwracam uwagę 
na szacunek do symboli narodowych, pielęgnuję wartości religijne, uczestniczę w 
wyborach; uczestniczę w wydarzeniach o charakterze patriotycznym, interesuję się 
historią i kulturą polską; jestem gotowy bezinteresownie poświęcić się dla Ojczyzny, 
jeśli zajdzie taka potrzeba; kocham Polskę, spełniam wobec niej obowiązki; uważam 
się za patriotę, ponieważ życzę Polakom zgody. 
 

Co dobrego dostrzegam w swojej Ojczyźnie?   
Z czego jestem dumny jako Polak?  
14-20 lat 
- Dostrzegam wiele dobroci w Polakach;  cieszę się, że obchodzimy najważniejsze 
święta narodowe i wywieszamy flagi;  potrafimy sobie wzajemnie pomagać i wiele 
osób nie wyobraża sobie życia za granicą; cieszę się, że jest pokój;  coraz więcej 
ludzi działa w wolontariacie; Polacy mają wiele możliwości rozwoju; umiemy 
przeciwstawić się innym państwom, np. nie przyjmujemy dużo uchodźców, tylko 
pomagamy im w inny sposób;  prezydent troszczy się o nasz kraj; cieszę się, że 
większość Polaków jest katolikami, jest to bardzo budujące w porównaniu z innymi 
krajami Europy;  
- Jestem dumny z tego, że pomimo tylu przeciwności losu nasz naród przetrwał;   
ze swoich przodków, którzy wywalczyli wolność dla Ojczyzny; z tego, że Polacy  
nigdy nie poddawali się i dzięki temu żyjemy w wolnej Polsce; z obecnej polityki 
naszego rządu; z polskiej tradycji, kultury i sztuki regionalnej; z wielu Polaków, 
którzy swoją postawą ( zwycięstwa w konkursach, zawodach, bicie rekordów) 
godnie reprezentują nas - wszystkich Polaków i Polskę, przede wszystkim z historii 
Polski, która pokazuje, jak wiele Polacy byli i są w stanie poświęcić dla swojej 
Ojczyzny; z tego, że Polska pomimo burzliwej historii, pokazuje, że jest silnym 
państwem; z Polski pochodzi wiele sławnych ludzi, znanych na całym świecie: Jan 
Paweł II, Maria Skłodowska – Curie, Fryderyk Chopin; jestem dumna z polskiej 
turystyki, która się rozwija, coraz więcej ludzi na świecie wie o istnieniu Polski;   

      7 

CIEKAWOSTKI Z ŻYCIA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

 ZWYKŁY - NIEZWYKŁY CZŁOWIEK 

 Józef Piłsudski został pierwszym Marszałkiem Polski. Tego wielkiego 
wodza często nazywano "Dziadkiem". I to nie tylko z powodu sumiastych 
wąsów, ale także dlatego, że bardzo lubił dzieci. Podobno zawsze nosił dla nich 
cukierki w kieszeniach swojego szarego munduru. Ukochanym koniem 
Marszałka była klacz Kasztanka. Towarzyszyła mu już wtedy, gdy dowodził 
Pierwszą Brygadą, a po odzyskaniu niepodległości brała wraz z nim udział w 
defiladach  
z okazji 11 listopada. Marszałek był też miłośnikiem psów. Kochał je 
bezgranicznie i miał do nich wielką słabość. Pierwszym był Dorek, ale kroniki 
przyjęły więcej informacji o psie wabiącym się po prostu…PIES. 
 Józef Piłsudski był wielbicielem twórczości Juliusza Słowackiego, 
którego uważał nawet za największego poetę. Właśnie dzięki inicjatywie 
Piłsudskiego w 1927 r. dokonano ekshumacji prochów wieszcza, które wówczas 
spoczywały na paryskim cmentarzu Montmartre i przetransportowano je do 
Polski, by ostatecznie złożyć w krypcie królewskiej na Wawelu.  
 Józef Piłsudski uznawał szachy i stawianie pasjansa za doskonałą 
rozrywkę.  Trudne decyzje podejmować pomagał mu nie tylko wspomniany już 
pasjans, ale także samotne spacery i modlitwy do Matki Boskiej Ostrobramskiej. 
Wojsko i konspiracja sprawiły, że żył on raczej dość skromnie, bez przepychu. 
Nie przepadał również szczególnie za uroczystościami czy balami. Palił sporo 
papierosów, pił mocną herbatę. Przez bliskich i współpracowników nazywany 
był Ziukiem czy Komendantem, a on sam zwracał się do nich per "dziecko".  
Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 r. o godz. 20:45 w ulubionym narożnym 
pokoju w Belwederze, w otoczeniu swojej rodziny. Po śmierci wykonano 
gipsowy odlew jego twarzy, a ciało zabalsamowano. Pierwsze dwa dni Marszałek 
spoczywał w otwartej trumnie w zamienionym na kaplicę salonie belwederskim. 
Przed trumną, na katafalku, wyłożono jego szablę, buławę i szarą maciejówkę  
z legionowym orłem. 
Józef Piłsudski - miłośnik zwierząt wszelakich. 
„Pamiętam, że na jedne imieniny mąż dostał 2 psy, 10 królików, jedną owcę, 
sarenkę, lisa, gęś i wojowniczego koguta. Mąż stanowczo odmówił pozbycia się 
tego zwierzyńca. Przez parę tygodni patrzyłam bezradnie jak owca zjada sałatę, 
sarna kwiaty wiosenne w ogrodzie, a kogut skacze do oczu każdemu, kto tylko 
wejdzie do nas. Lis w poszukiwaniu legowiska przeorał grządki tak dokładnie,  
że musiałam siać wszystko po raz drugi. W końcu jednak udało mi się rozmieścić 
to towarzystwo po znajomych, z wyjątkiem barana i gęsi, między którymi 
powstała idealna przyjaźń… zabawny to był widok gdy spali razem na słońcu, 
gęś  
z głową na piersiach barana.” – mówiła Aleksandra Piłsudska. 
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PATRIOTYCZNE  ROZMAITOŚCI 

 MYŚLI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO WAŻNE DLA POLAKÓW! 
„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to 
klęska” . 
„Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa 
grosze i dwie krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale 
bardzo kosztownym”.  
„Jedynie czyn ma znaczenie. Najlepsze chęci pozostają bez skutku, o ile nie 
pociągają za sobą następstw praktycznych”. 
 

ZASŁUGI  NIE  TYLKO  WOJSKOWE 

  Józef Piłsudski stał się symbolem honorowej walki Narodu do ostatniej kropli 
krwi. Jednak najważniejszą jego zasługą było sprawne zorganizowanie wojska 
polskiego i administracji państwa, dzięki czemu udało się skutecznie obronić 
odzyskaną Niepodległość w roku 1919 i 1920 przed zagrożeniem bolszewickim. 
 

PIĘKNE  MYŚLI 

„ Nic wam nie dajemy. Nie dajemy Boga, bo Go sami odszukać musicie we własnej 
duszy, w samotnym wysiłku. Nie dajemy Ojczyzny, bo ją odnaleźć musicie własną 
pracą serca i myśli. Nie dajemy miłości człowieka, bo nie ma miłości bez 
przebaczenia, a przebaczać to mozol, to trud, który każdy sam musi podjąć. Dajemy 
wam jedno: tęsknotę za lepszym życiem, którego nie ma, ale kiedyś będzie, za 
życiem Prawdy i Sprawiedliwości. Może ta tęsknota zaprowadzi was do Boga, 
Ojczyzny  
i Miłości”.   
                                                                                                        Janusz Korczak 

 

„Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej”.  
                                                                                            kard. Stefan Wyszyński  
 

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i 
sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro 
wspólne, szczególnie o to dobro jakim jest wolna Ojczyzna” 

                                                                                                              .Jan Paweł II  
„Niepodległość to nie tylko stan prawny i faktyczny, odnoszący się do państwa  
i narodu. To także realny kształt tego narodu, jego świadomości. To wszystko, co 
trwanie państwa legitymizuje, co kontynuuje go jako moralną jakość, ale także to – 
a jest to ważne szczególnie w dzisiejszym świecie – co o narodzie i państwie 
wiedzą inni”.                                                                                           
                                                                                                         Lech Kaczyński 
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ANKIETA  PRAWDĘ   CI  POWIE! 

Jak w najprostszy sposób dowiedzieć się, czy członkowie szkolnej społeczności  
czują się patriotami i jak pojmują współczesny patriotyzm? Jak zbadać, czy mają 
wyrobione zdanie na temat polskiej rzeczywistości ? Jak poznać nasze narodowe 
zalety i wady?  Nic prostszego, po prostu trzeba opracować odpowiednią ankietę  
i przeprowadzić ją wśród osób reprezentujących różne kategorie wiekowe.  
Tak właśnie zrobiła Redakcja Gimusia. W ankiecie wzięli udział przedstawiciele 
kilku pokoleń: uczniów, rodziców,  dziadków. Została ona przeprowadzona wśród 
uczniów klasy VIII i III gimnazjum, a następnie dzięki nim w lokalnym 
środowisku. Wzięło w niej udział 60 osób. Tylko jedna z nich  w przedziale 
wiekowym  31-50 lat nie czuje się patriotą, ponieważ, jak twierdzi,  nie jest 
zainteresowana życiem politycznym w kraju i jego problemami. Nie dostrzega nic 
dobrego w swojej ojczyźnie, więc z niczego nie jest  dumna. Wymienia jedną 
zaletę Polaków - zdolność do zjednoczenia się w trudnej sytuacji. Uważa, że 
Polacy są kłótliwi  
i za dużo kradną, a życzy Polsce mądrych ludzi, którzy po zdobyciu władzy będą 
dbać  nie tylko o swoje interesy, ale  pomogą  wszystkim.  
Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami ankietowanych osób, bo to 
naprawdę ciekawa lektura. 
Co świadczy o tym, że czujesz się patriotą? 

 14-20 lat 
- Zawsze wywieszam flagę na ważne święta narodowe i występuję w szkolnych 
akademiach z tej okazji; uczestniczę w uroczystościach związanych ze swoim 
krajem; nie chciałbym wyjechać z Polski, bo nie wyobrażam sobie życia poza jej 
granicami; oglądam wiadomości, interesuję się tym, co robią nasi politycy; 
interesuję się historią narodu i szanuję Ojczyznę; chodzę do kościoła, modlę się,;  
wewnętrznie jestem dumna z tego, że jestem Polką, ale chyba nie okazuję tego w 
życiu; czuję się patriotą, ponieważ jestem członkiem wolontariatu i pomagam 
innym Polakom; jestem dumny z naszego kraju i rodaków; szanuję Polskę, 
przestrzegam prawa, dbam o środowisko naturalne; gdyby była taka potrzeba 
walczyłabym za kraj; nie jestem obojętna na losy mojej ojczyzny, staram się 
wspierać innych, gdy działają w dobrej wierze dla swojego kraju; znam wszystkie 
zwrotki hymnu i nie wstydzę się mówić, że jestem Polką; szanuję miejsca pamięci 
narodowej; sporo wiem o znanych Polakach; kocham swój kraj, tu się urodziłam, 
wychowałam  
i w pewnym sensie czuję się przywiązana do Polski. 
21-30 lat 
- Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Chcę poświęcić swoje życie dla 
pracy dla Ojczyzny i lokalnej społeczności. Kocham polską tradycję i pielęgnuję 
ją, utożsamiam się z polską kulturą. Czuję się dumny ze swojego pochodzenia, 
wspieram polskie marki i produkty; pielęgnuję tradycję, obchodzę święta 
narodowe, pamiętam o ważnych dla Polski wydarzeniach i bohaterach naszego 
kraju; szanuję Ojczyznę i wielowiekowe tradycje  i dbam o jej dobro; biorę udział 
w wyborach, szanuję symbole narodowe, jestem dumna z przynależności do 
Polski. 


