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GŁOS BURSY 
UNIKALNY NUMER 

Jedyny w Polsce numer “Głosu Bursy”, który stworzylismy 

z okazji uczczenia przez nasza Burse 100 lecia odzyskania 

niepodleglosci. 
 

WYCHODZI RAZ NA 100 LAT 
 

Adres Redakcji I Administracji:  

Lublin, Pogodna 52A 

OGŁOSZENIA 
 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy zorganizowanej 

ku upamietnieniu 100 lecia odzyzskania 

niepodleglosci - parter s. 35. 

 

 

SADZENIE DĘBU PAMIĄTKĄ 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

Dlaczego dąb stał się pamiątką 

odzyskania niepodległości? 

 

Dąb jest drzewem symbolizującym siłę, 

potęgę i długowieczność. Legenda głosi,  

że to właśnie na dębie Lech, założyciel naszego 

Państwa, ujrzał białego orła. Gdy zobaczył on 

jak orzeł rozpostarł skrzydła na tle nieba 

czerwonego od zachodzącego słońca, 

zachwycony takim obraz postanowił osiąść 

w tym miejscu. Na pamiątkę  tego wydarzenia 

w swoim herbie umieścił białego orła na 

czerwonym tle, a miejsce to nazwał Gnieznem. 

 

„Niepodległość” 
 Marcin Wolski 

Spośród słów używanych nieczęsto,   

tłumnie dzisiaj na place wybiegło 

słowo piękne, jak honor i męstwo, 

słowo, które brzmi – niepodległość. 

  

Niepodległość to brąz na cokołach, 

lecz na co dzień – mówiąc po prostu 

polski dom, polski las, polska szkoła, 

polska władza i polski Kościół. 

  

Ono znaczy – bez strachu spać. 

Ono znaczy – spokojnie się budzić, 

kochać, śmiać się i pewnie trwać 
– w wolnym kraju wśród wolnych ludzi. 

Narodowe Święto Niepodległości to dla 

Polaków jedno z najważniejszych świąt 

państwowych.  Po 123 latach zaborów – 

niewoli naznaczonej walką, cierpieniem  

i wysiłkiem wielu pokoleń Polek  

i Polaków – nasz kraj odzyskał 

suwerenność. Co roku 11 listopada czcimy 

pamięć tych, którym zawdzięczamy własne 

państwo, tym którzy stworzyli warunki 

rozwoju ekonomicznego, modernizacji 

gospodarczej i cywilizacyjnej. Rok 2018 

wyznacza rocznicę szczególną – jest  

to bowiem już setna rocznica odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Z tej okazji 

24.05.2018 roku w naszej bursie 

zasadzony zostanie “Dąb Niepodległości”.  

 

Prezydent RP Andrzej Duda: Jestem 

głęboko przekonany, że stulecie 

odzyskania niepodległości to 

sprawa bliska sercom wszystkich 

Polaków. Ogromnie zależy mi na 

tym, aby jubileusz stał się świętem 

całej polskiej wspólnoty i by każdy  

z nas, obywateli Rzeczypospolitej, 

czuł się zaproszony nie tylko  

do udziału w uroczystościach  

i innych wydarzeniach 

rocznicowych, ale przede 

wszystkim do ich współtworzenia. 

1918 2018 

Piosenki z okazji Święta 
Niepodległości: 

 T.Love – 1996 

 Obywatel G.C. – Nie Pytaj O Polskę 
 KULT – Polska 

 Chłopcy z  placu broni – Niepodległość 
 Lady Pank – Niepodległość 

 Nosowska - Polska 

 


