
„Polsko, Ty zawsze 
wiernych miałaś synów!...” 
Edward Łojan 



11 listopada 2020 r.  będziemy obchodzić 
102 rocznicę odzyskania niepodległości 
przez Polskę. To bardzo ważna data w 
dziejach naszego kraju.  

 

11 listopada 1918 r. - po ponad 
100 latach niewoli Polska 
ponownie pojawiła się na mapie Europy.  

 

Mamy nadzieję, że 
prezentacja pomoże zrozumieć, w jaki 
sposób nasi przodkowie walczyli o to, 
abyśmy dzisiaj byli wolni.  



 

W historii Polski, tak się składa, 
był kiedyś ponad wiek niewoli. 
Jedenastego listopada 
nasz kraj z niewoli się wyzwolił. 
 
I wtedy myśl powstała taka, 
by przez szacunek dla 
przeszłości 
ten dzień na zawsze dla Polaka 
pozostał Dniem Niepodległości. 

 M. Brykczyński "11 listopada" 



Tak się składa, że Święto 
Niepodległości obchodzimy w 
listopadzie. Listopad to czas 
szczególnej refleksji nad 
przemijaniem. Niedawno sprzątaliśmy 
groby naszych bliskich zmarłych, 
zanosiliśmy kwiaty, paliliśmy znicze. 
Chcieliśmy w ten sposób pokazać, że 
pamiętamy … 

Zapaliliśmy także znicze na grobach 
nieznanych żołnierzy, którzy w różnym 
czasie oddali życie za ojczyznę. Nigdy 
nie wrócili do swoich matek, żon, 
dzieci ... 



To już bardzo dawna historia, kiedy 
Polska utraciła wolność. Trzej sąsiedzi: 
Rosja, Prusy, Austria zawarły między 
sobą sojusz i dokonały kolejnych 
trzech  rozbiorów  Polski w latach 1772, 
1793 i 1795 r. Te odległe czasy na trwałe 
wpisały się do historii ojczyzny.  



 

 

 

Żegnaj nam, żegnaj droga kraino! 
Żegnaj nam, kraju kochany! 
Niech dzisiaj jeszcze krew i łzy płyną! 
Niech się upoją tyrany! 
Krew i łzy zmogą wszelkie kajdany, 
Nędza i ucisk przeminą, 
Tymczasem żegnaj, kraju kochany! 
Żegnaj nam, biednych kraino! 
 



Mimo że Polskę wymazano z mapy 
świata, nie wymazano jej z serc 
Polaków. 

Społeczeństwo polskie podjęło się 
walki z wrogiem. Przeciwstawiało 
się skutecznie wynarodowieniu, 
zakazowi używania języka 
polskiego. Domy i rodziny były 
szczególnymi stróżami polskości. 
Dbano, by dzieci mówiły po polsku, 
by znały polskie obyczaje i obrzędy. 
Wychowywano je w duchu 
patriotyzmu i szacunku dla 
bohaterów narodowych. 



Polacy wystąpili też zbrojnie 
przeciwko zaborcom. 

Trzy powstania narodowe:  

• kościuszkowskie(1794) 

• listopadowe(1830) 

• styczniowe(1863)  

były przykładem wielkiej 
determinacji i heroizmu w walce o 
suwerenność państwową. Chociaż, 
przegrane na polu bitwy, jednoczyły 
naród i dawały do zrozumienia 
zaborcom, iż Polacy nie godzą się na 
niewolę. 

 



O Polsko, święte Twe imię 
Po cichu i po kryjomu 
Z trwogą za siebie i innych, 
Szeptano w ojców mych domu. 
Prawdziwe jakieś nieprawdy 
Opowiadano o Tobie - 
Mówiono, że jesteś święta, 
Mówiono, że leżysz w grobie. 

Edward Słoński "Polska w niewoli" 



Przyszedł wreszcie taki czas na początku XX 
wieku, który do historii przeszedł pod 
nazwą pierwszej wojny światowej. 
Skłócone państwa zaborcze walczyły ze 
sobą. W sercach Polaków zapłonęła 
nadzieja, że nadchodzi wyzwolenie. Józef 
Piłsudski w sierpniu 1914 r. ruszył do 
boju ze swoimi legionami. Rozpoczął się 
ostatni etap walki o wolność.  

 



I Brygada Legionów Polskich gen. 
Józefa Piłsudskiego, II Brygada 
Legionów Polskich gen. Józefa Hallera, 
Błękitna Armia i Bajończycy gen. Józefa 
Hallera stanęły na wysokości zadania. 
W uznaniu dla zasług polskich formacji 
wojskowych walczących na 
frontach     I wojny światowej 
prezydent USA 
Thomas Woodrow Wilson w dniu 8 
stycznia 1918 r. w 13 punkcie Orędzia 
do Kongresu  postulował: 



Lecz zaklinam: niech żywi nie tracą nadziei 

I przed narodem niosą oświaty kaganiec; 

A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, 

Jak kamienie, przez Boga rzucane na szaniec! 
Juliusz Słowacki "Testament mój" 

 



11 listopada 1918 r. przyszła upragniona 
wolność. Po 123 latach Polska odzyskała 
niepodległość. Chociaż  naród stanął 
przed ogromnym wyzwaniem, jakim było 
scalenie  na nowo państwa oraz 
odbudowa polskich tradycjach, mógł 
powiedzieć, że  "wrócił cudem na ojczyzny 
łono". 

 



Ojczyzno nasza, 
Matko bolesna! 
Spełniona czasza 
Łez i bezkresna 
Męka stuleci, 
Która cię truła! 
Nad tobą świeci 
Wolna kopuła! 

 
Leopold Staff "Ojczyzno nasza" 

 



Pieśni/piosenki patriotyczne: 

 

• Szara piechota 

• Białe róże 

• Wojenko, wojenko 

• O mój rozmarynie 

• Pierwsza Brygada 

• Marsz, marsz Polonia 

• Rota 

• Biały krzyż 

 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!  OPRACOWAŁY 
M.DOBKOWSKA, B.DRABOT 


