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DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

Bardzo dawno temu – pod koniec
XVIII wieku Polska utraciła

niepodległość.  

Rosja, Prusy i Austria korzystając
z osłabienia naszego kraju

podzielili ziemie Polski pomiędzy
siebie – były to rozbiory...

W historii Polski nastąpiły trzy
rozbiory:

rok 1772 - I Rozbiór Polski
rok 1793 - II Rozbiór Polski
rok 1795 - III Rozbiór Polski

Po trzecim rozbiorze w 1795 roku
Polska zniknęła z mapy Europy 

na 123 lata.
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W ciągu 123 lat pod zaborami Polacy nie poddali się. Wielokrotnie
chwytali za broń, by sprzeciwić się zaborcom. 

Takie zrywy nazywamy powstaniami. 
Na ziemiach polskich doszło do kilku powstań.

Powstanie Kościuszkowskie Powstanie Listopadowe Powstanie Krakowskie

Powstanie Wielkopolskie Powstanie Styczniowe Wiosna Ludów

Polacy potrafili wykorzystać szansę, którą stworzyła historia. 
W  1918 roku Polska odzyskała niepodległość 

i wróciła na mapę polityczną świata. 
Zawdzięczamy to 

Józefowi Piłsudskiemu - "Ojcu Polskiej Niepodległości".

1794 rok 1830 - 1831 1846 rok

1848 rok 1863 - 1865 1848 - 1849
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Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935)
...człowiek, który zmienił bieg historii...

 Ciekawostki z życia Józefa Piłsudskiego:

- życie rodzinne było dla niego najważniejsze, a
nawet ważniejsze od polityki,
- dużo chodził, uwielbiał samotne wieczory po
Parku Łazienkowskim,
-miał swoją ukochaną klacz - Kasztankę,
- ulubiony pies Piłsudskiego wabił się - Pies,
- był wielbicielem twórczości Juliusza
Słowackiego,
- uznawał szachy i stawianie pasjansa za
doskonałą rozrywkę,
- swobodnie posługiwał się kilkoma językami:
polskim, rosyjskim, francuskim i niemieckim,
- bardzo lubił pracować w nocy,
- miał duże poczucie humoru i lubił śmiać się
nawet z siebie samego,
- pił duże ilości mocno parzonej herbaty,
natomiast nie przepadał za kawą.

W 2008 roku z okazji 90-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę, został wydany
banknot menniczy z wizerunkiem marszałka
Józefa Piłsudskiego, w nakładzie 80.000
sztuk, o nominale 10zł.

Marszałek Józef Piłsudski 
to wielki Polak i patriota

  
To jemu zawdzięczamy odzyskanie niepodległości w 1918

roku po 123 latach niewoli.
  

Kim był?
  polskim działaczem niepodległościowym,
  twórcą Legionów Polskich,
  dowódcą wojskowym,
  politykiem,
  Naczelnikiem Państwa Polskiego,
  Wodzem Naczelnym Armii Polskiej,
  pierwszym Marszałkiem Polski,
  dwukrotnym premierem Polski.

Muzeum Józefa Piłsudskiego znajduje się w Sulejówku.
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POLSKIE SYMBOLE
NARODOWE

Flaga Polski to
prostokątny płat
tkaniny utworzony z
dwóch równych,
poziomych pasów:
białego (u góry) i
czerwonego (u dołu).

Są to barwy pochodne od
herbu państwa. Pas górny
oznacza Orła Białego, pas
dolny pole tarczy herbowej.

Polskim hymnem
państwowym jest

"Mazurek
Dąbrowskiego"

Jego słowa zostały
napisane przez Józefa

Wybickiego – natomiast
autor melodii, opartej na

motywach ludowego
mazurka, jest nieznany.

Polskim
godłem

narodowym
jest

wizerunek
orła białego
w koronie

umieszczony
na

czerwonym
tle.

Orzeł ma głowę
zwróconą w

prawą stronę i
rozwinięte
skrzydła. 
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 Jak obchodzimy
Narodowe Święto Niepodległości?

11 listopada to ważna data dla
wszystkich Polaków. Tego dnia
dla upamiętnienia odzyskania

niepodległości w 1918 r.,
obchodzimy Narodowe Święto
Niepodległości. Jest to dzień

wolny od pracy.

W tym dniu w  Polsce organizowane są 
parady, marsze oraz koncerty patriotyczne. 

Warszawiacy zbierają się przed Grobem
Nieznanego Żołnierza, gdzie co roku

organizowane są oficjalne uroczystości z
udziałem najważniejszych osób w państwie.

       Dzień Niepodległości świętujemy także
w sposób aktywny - 11 listopada odbywają

się różne imprezy sportowe np. Bieg
Niepodległości. Uczestnicy tego wydarzenia

mają do pokonania 10 km, a bieg rusza
punktualnie o godzinie 11:11.
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Obchody Święta Niepodległości 
w naszej szkole

Dla społeczności szkolnej jest to wielkie
wydarzenie. W salach i na korytarzu

prezentowane są okolicznościowe gazetki. 
Bierzemy udział w akademii, podczas której

recytowane są patriotyczne wiersze oraz
śpiewane patriotyczne pieśni. Z tej okazji
przygotowywane są też przedstawienia.

Uczniowie wraz z opiekunami biorą udział 
w Rajdzie Niepodległości oraz 

w uroczystościach przy Grobie Nieznanego
Żołnierza. Jest to okazja do poznania
historii, ważnych miejsc, wydarzeń i

sławnych Polaków - twórców Niepodległej
Polski.
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… Piękny jest Biały Orzeł,
piękna jest biel i czerwień.

Piękna nasza ojczyzna,
kochać będziemy cię wiernie...

Za co kochamy Polskę?

  Kocham Polskę, bo tu się urodziłam i tu mam swoją rodzinę. (Ola)

  Kocham swoją ojczyznę, bo mogę się uczyć i spędzać czas ze
znajomymi. (Kacper)

  Kocham Polskę, bo mam tu przyjaciół i mogę się z nimi bawić.
(Daniela)

  Polska to kraj, w którym żyje moja rodzina. (Marcin)

  Kocham nasz kraj, bo mogę mówić o tym, co mi się podoba. Mogę
wyrażać swoje opinie. (Paweł)

  Kocham polskie potrawy: rosół i bigos. Jestem dumny, że jestem
Polakiem. (Iwo)

  Jestem dumny, że w Polsce powstała Fabryka Samochodów
Osobowych na Żeraniu. (Mariusz)

  Kocham Polskę za Józefa Piłsudskiego, który pomógł nam wrócić na
mapę świata. Jestem dumny, że dziś Polska to wolny kraj. (Sebastian)

  Kocham Polskę, bo mogę tu mieszkać i uczyć się naszego języka
ojczystego. (Michał)
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