
Narodowe Święto Niepodległości, to dla Polaków jedno  

z najważniejszych świąt państwowych. Podczas dorocznych obchodów 11 listopada 

czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się 

podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej.  W tym roku obchodzimy 

102 Rocznice Odzyskania przez Polskę Niepodległości.  

Na kartach historii naszej Ojczyny zapisany jest smutny czas, gdy na ponad 

sto lat utraciła ona swoją wolność. Zaborcy - trzy mocarstwa: Austria, Prusy 

(późniejsze Niemcy), Rosja - w 1795 roku podzielili między siebie polską ziemię  

i wymazali z mapy Europy nasze państwo. Chcieli oni  narzucić Polakom swoją 

kulturę, zwyczaje, język i religię. Nie było polskiego rządu ani wojska, nie było 

stolicy. Nie wolno było używać polskiej flagi ani godła. Za mówienie w szkole  

w ojczystym języku dzieci były karane, a dorośli trafiali do więzienia. Nasz naród 

jednak nie poddawał się, ponieważ suwerenne państwo było zawsze  

 dla Polaków wartością najwyższą. 

Po 123 latach zaborów marzenia o wolności spełniły się wraz z klęską 

wszystkich trzech zaborców i zakończeniem I wojny światowej, w wyniku której 

Polska pod przywództwem Józefa Piłsudskiego odzyskała niepodległość.  
 

Teraz żyjemy w wolnym kraju,  mamy swoje symbole narodowe i pamiętamy  

o historycznych wydarzeniach. 

Główne obchody  Święta Niepodległości, 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. Ponadto w całym kraju 

odbywają się koncerty i akademie  patriotyczne, inscenizacje historyczne, marsze 

niepodległościowe.  

Niestety, ze względu na obecną,  trudną sytuację w naszym kraju, by 

chronić siebie i  innych  przed chorobą  nie będziemy mogli w tradycyjny sposób 

obchodzić Święta Niepodległości. Nie znaczy to jednak, że mamy nie świętować w 

ogóle!  Każdy Polak mały i  duży może i powinien uczcić 102 Rocznice Odzyskania 

przez Polskę Niepodległości!  

Jak to zrobić ? Proponujemy :   

 zgodnie z tradycją  wywiesić na  domach i mieszkaniach flagę Polski,  

 odśpiewać wspólnie z bliskimi  hymn Polski,  

 zorganizować „domowy” koncert piosenki patriotycznej,  

  założyć  w tym dniu odświętne ubranie i przyozdobić je biało – czerwonym 

kotylionem.    (  Instrukcję jak wykonać taki prosty kotylion  zamieszczamy 

w linku: https://youtu.be/-5Rp51gqJDA ).  

 

 

https://youtu.be/-5Rp51gqJDA


Poniżej, dla przypomnienia zamieszczamy tekst naszego hymnu narodowego. 

Pamiętajcie, że  w czasie jego wykonywania  należy zachować powagę i spokój. Nie 

należy prowadzić rozmów, śmiać się, wykonywać lekceważących  gestów. Generalnie 

należy zachować postawę stojącą.  

 

 



Poniżej jedna z propozycji piosenki, którą możecie wykorzystać organizując 

„domowy” koncert piosenki patriotycznej.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0 

 

Polska Flaga 

Każde państwo ma symbole, które znają inne kraje: 

Hymn państwowy, godło, flaga – im szacunek się oddaje. 

Kiedy w świecie ją zobaczysz, jak kołysze się na maszcie, 

Poznasz barwy narodowe przypisane Polsce właśnie. 

Biel i czerwień – dwa kolory, które każdy Polak zna. 

To nasz symbol narodowy, co od lat niezmiennie trwa. 

Czasem godło ją ozdabia, czasem orła na niej brak. 

To jest właśnie polska flaga, patriotyzmu piękny znak! 

Z wielką duma na mundurze każdy żołnierz ją naszywa. 

Nazywana jest banderą, kiedy statek pod nią pływa. 

Przypisana jest na stałe instytucjom i urzędom. 

Gdy powiewa na ulicach zapowiada wielkie święto! 

Biel i czerwień – dwa kolory… 

Uroczystość narodowa bez niej odbyć się nie może, 

wtedy zdobi polskie domy od Beskidów aż po morze. 

Choć zwiastuje ważnie daty, to nie kłamią kalendarze: 

Drugi maja to rocznica poświęcona polskiej fladze. 

Biel i czerwień – dwa kolory… 
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Życzymy radosnego świętowania i zapraszamy do śledzenia strony inteerntowej 

naszej szkoły. Za tydzień kolejna porcja ciekawotek i  propozycji jak spędzić czas 

wolny… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0

