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Droga do wolności....

My, dzieci żyjemy w wolnej Polsce. Wchodzimy do sklepu
i kupujemy co chcemy, bawimy się całe dnie na boisku, a w szkole
mamy prawo wyboru.
Warto jednak pamiętad, że nie zawsze tak było. Wiele lat
temu Polacy w domu czuli się jak w klatce. To przykre, bo dla nas
dom to ciepło rodzinne i bezpieczeostwo. Polacy byli zastraszani,
w kraju panowała bieda, a żywnośd była na kartki. Droga Polaków
do wolności była trudna, wiodła przez porażki i sukcesy. Wielu
Polaków oddało życie, aby żyło nam się dobrze.
Jestem dumna z moich przodków, którzy wylali wiele krwi
w walce o Niepodległą Polskę!

Oliwia Czekalska

Droga do wolności...

Jestem dumna z tego, że Polska jest wolnym krajem. Dzięki
temu nie jesteśmy od nikogo zależni. Możemy spokojnie pójśd do
sklepu i kupid co nam się podoba.
Kiedyś w sklepach było bardzo mało towaru, a
najpotrzebniejsze rzeczy, jak np. żywnośd kupowało się na kartki.
Każda rodzina miała określoną ich ilośd. Wiem o tym z historii
opowiadanych przez moich rodziców i dziadków. Teraz możemy
bez żadnych problemów podróżowad również po całym świecie.
Jestem dumna z osób, które brały udział w walce o
niepodległośd. Wykazały się one wielką odwagą i uporem w
dążeniu do wolności. Uważam, że wszyscy Polacy powinni byd im
wdzięczni za to, że żyjemy w wolnej Polsce!

Magdalena Sawidis

Droga do wolności...

Aby Polska była dziś wolnym i niepodległym krajem, jej
mieszkaocy musieli przeżyd wiele trudnych walk.
Polacy walczyli z zaborcami. Podczas II wojny światowej nasi
żołnierze walczyli do kooca. Nawet wtedy, kiedy nasz kraj nie
istniał na mapie, nasi rodacy nie poddawali się, walczyli w czasie
Powstania Warszawskiego przez 63 dni, ginęli ludzie, patrioci w
imię wolnej Polski. Do walk przystąpili także najmłodsi Polacy, by
bronid naszej ojczyzny.
Jestem dumny z pradziadka, który był żołnierzem AK, z ludzi
walczących w tamtych czasach. Jestem dumny także z tego, że
jestem Polakiem i z chęcią uczę się historii swojego kraju.

Mateusz Wichłacz

