


Zacznijmy od tego  
co to jest Niepodległość? 

Niepodległość to niezależność państwa od formalnego i niefor-

malnego wpływu innych jednostek politycznych.  

11 listopada obchodzimy Święto 

Niepodległości. 

                      

Niepodległość odzyskaliśmy 11 li-

stopada 1918 roku po 123 latach 

rozbiorów Polskich dokonanych 

przez Imperium Rosyjskie,  Króle-

stwo Prus i Imperium Habsburgów. 

 

Dzięki odzyskaniu niepodległości 

możemy wyjść na ulicę i mówić 

naszym Polskim językiem! 

 



 

Niepodległość w oczach najmłodszych 
uczniów. 

Zapytaliśmy najmłodszych uczniów naszej  

szkoły, co to jest niepodległość . 

Klasa IIa 

„Czy wiecie co to jest niepodległość” 

- Święto Polski!  

- To, że Polska była już wolna! 

- Że można mówić i śpiewać po Polsku. 

 

„Kiedy jest święto Niepodległości?” 

- 11 listopada 

 

„Jakie mamy symbole narodowe?” 

- Flaga 

- Hymn, Marszałek Dąbrows… Mazurek Dąbrowskiego! 

- Godło! 

 

„Czym jest Polska?” 

-  W niej mieszkamy! 

  

„A z czym wam się kojarzy  Polska?” 

- Cukierki krówki! 



IIb 

 

"Czym jest dla was niepodległość?" 

 

- Wolność  

- Nie podlegamy 

 

"Ale komu?" 

 

- Innym krajom . 

 

"Czy Polska jest teraz niepodległa?" 

- Tak!  

 

"A wiecie kiedy jest Święto Niepod-

ległości?" 

- 11 listopada 

- W moje urodziny 11 listopada!   

 

"Jakie są symbole narodowe?" 

-Flaga. 

-Hymn!  

-Godło. 

 

"A powiecie o nich coś jeszcze?" 

-Flaga jest biało-czerwona! 

 
"Co przedstawia wizerunek naszego 

godła?" 

-Orzeł! 

- Orzeł z koroną . 

- Biały orzeł na czerwonym tle . 

 

"Czym jest dla was Polska?" 

 -Dom. 

 - Rodzina. 

 - przyroda . 

 - nasz kraj . 

 -Piękne piosenki. 



IIIa 
"Czym jest niepodległość?" 

-Czyli, że Polska była w niewoli. 

 

"A teraz nadal jest?" 

- Nie. 

 

"A co to znaczy, że teraz Polska jest 

Niepodległa?" 

- (yyy) Że mamy wolność. 

-Jesteśmy na mapie! 

 

"Co daje mieszkańcom Polski Niepod-

ległość?" 

- Mówić po Polsku, pisać po Polsku, a 

nie po Niemiecku, ani po żadnym in-

nym języku. 

- Ani po Rusku! 

 

"Jakie mamy symbole narodowe?" 

- Orzeł 

-Flaga biało-czerwona. 

 

"Coś jeszcze?" 

-Hymn!  

- Mazurek Dąbr... nie. 

- Tak, Dąbrowskiego! 

 

"A co przedstawia nasze godło?" 

- Orzeł w koronie!  

- A tło jest czerwone! 
 

"Kiedy jest Święto Niepodległości?" 

- 11 listopada. 

 

"Czym jest dla was Polska?" 

-Domem. 

- Szkołą.. 

- Ojczyzną! 

- Rodziną i wszystkim najlepszym! 



IVa 
"Czym dla was jest Niepod-

ległość?" 

-Że odzyskaliśmy wolność 

- Świętem 

- (yyyy)po 120 latach... po 

123 latach odzyskaliśmy nie-

podległość. 

 

"Co to znaczy, że Polska jest 

teraz niepodległa?" 

-Że jesteśmy wolni od in-

nych krajów. 

- Ukradłeś mi słowo. 

 

"A co to może dla nas, oby-

wateli Polski oznaczać?" 

- Że nie jesteśmy niewolni-

kami. 

 

"A kiedyś jak byliśmy nie-

wolnikami, to coś nas obo-

wiązywało? Mieliśmy cze-

goś zakaz?" 

- Że nie można mówić po 

Polsku, musieliśmy mówić 

po Niemiecku i się uczyć po 

Niemiecku. 

 

"Kiedy jest Święto Niepod-

ległości?" 

- 11 listopada, w Niedzielę! 

 

"Jakie są symbole narodo-

we?" 

- Godło . 

- Flaga . 

- Hymn. 



Po przeprowadzeniu wywia-

dów z dziećmi, wiemy już, że 

najmłodsi uczniowie naszej 

szkoły wiedz, czym jest Święto 

Niepodległości, mają swoje 

własne skojarzenia z Polską. 

Możemy być z nich dumni! 



Niepodległościowe Piosenki 

 „Białe róże” 

 „Bogurodzica” 

 „Hej chłopcy, bagnet na broń” 

 „Kocham  Wolność” - Chłopcy z Placu Broni  

 „Rota”  

 „Szara piechota „ 

 „Wolność” - Marek Grechuta  

 „Pierwsza Brygada „ 

 „Wojenko, wojenko” 



Niepodległość w poezji 

„Polska – moja Ojczyzna” -      
Maria Konopnicka  

A jak ciebie kto zapyta: 

Kto ty taki, skąd ty rodem? 

Mów, żeś z tego łanu żyta, 

Żeś z tych łąk, co pachną miodem. 

Mów, że jesteś z takiej chaty, 

Co Piastowską chatą była, 

Żeś z tej ziemi, której kwiaty 

Gorzka rosa wykarmiła. 

„Polsko, nie jesteś już niewolnicą” - 

Leopold Staff 

Polska, nie jesteś ty już niewolnicą! 

Łańcuch twych kajdan stał się tym łań-

cuchem, 

na którym z lochu, co był twą stolicą lat 

sto, 

swym własny dźwignąłeś się duchem. 

Dzisiaj wychodzisz po wieku z podzie-

mia, 

z ludów jedyny ty lud czystych dłoni. 

Co swych zaborców zdumieniem onie-

mia, 

Iż, tym zwycięża jeno, że się broni. 



„Niepodległość - Wolność Narodu„  

     Jedenastego listopada obchodzimy rocznicę odzyskania przez 

Polskę Niepodległości. Tym razem niniejszy dzień ma być szcze-

gólnie ważny, gdyż od wielkiego wydarzenia minęło okrągłe sto 

lat. 

    W wyniku zaborów państwo polskie zostało wymazane z mapy 

Europy. Odzyskać Wolności nie udało mimo licznych powstań, aż 

do momentu światowego konfliktu, w który zaangażowały się 

państwa zaborcze. 

    Możnaby pomyśleć, że dzisiejsze pokolenia, które (Bogu 

dzięki) nie doznały utraty Niepodległości, nie są w stanie docenić 

jej tak, jak nasi, przelewający za nią krew, przodkowie. Jednak 

czy na pewno? Zastanówmy się przez chwilę, czym właściwie 

jest "Niepodległość". 

    Niepodległość to nasze wartości. Dla każdego mogą być inne, 

jednak nikt nie może zaprzeczyć, iż są nieodłączną częścią 

naszego życia. 

 

    To Wolność. A co znaczy "Wolność"? 

    To prawo do mówienia tego, co się myśli, do kochania tych, 

których się chce, do uczenia się, do rozwoju, do pasji i za-

interesowań. To prawo do szczęścia. 

    To Bezpieczeństwo. Ale czym jest "Bezpieczeństwo"? 

    To możliwość liczenia na wsparcie; to domowe ciepło, 

rodzinna miłość, zaufanie i wielka nadzieja. 

    To Jedność. Co znaczy dla nas "Jedność"? 

    To pewność, że wspólnie możemy poradzić sobie z każdym 

niepowodzeniem. 



    Skutki wielkiego zwycięstwa czujemy przez cały czas. Każda 

rozmowa w ojczystym języku i każda przeczytana książka - to 

właśnie nasza Niepodległość. 

    Możemy też spojrzeć na to z innej strony. 

 

   Spróbujmy dziś wyobrazić sobie życie pod okupcjią. Nagle 

zabrania się nam używania języka, praktykowania kultury i 

mówienia o historii. Wszystko, co było nam dobrze znane, nagle 

odchodzi w niepamięć. Nie do pomyślenia, prawda? 

    Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak zachowalibyśmy się, 

gdyby dziś odebrano nam Wolność. 

    Prawdopodobnie myślimy, że znaczna część z nas, targana 

strachem i bezradnością, natychmiastowo straciłaby wolę walki 

 

    A teraz pomyślmy o innej, znacznie prostszej sytuacji: 

    Pewnego dnia, idąc spokojnie ulicą, napawamy się zapachem 

ciepłego wiatru. Wszystko zdaje się być w porządku, gdy nagle 

przychodzi nam dostrzec kogoś, na kim śmiertelnie nam zależy - 

drogiego przyjaciela, brata, czy ukochanego, w niebezpiec-

zeństwie. 

    Reakcja jest natychmiastowa, czyż nie? 

    W końcu nikt nie mógłby pozostać bezczynnym podczas 

upadku tego, co nam najbliższe. 

 

    Wszyscy w głębi siebie mamy swego rodzaju iskrę, która w 

najmniej spodziewanym momencie może rozbłysnąć i zająć 

nasze serca żywym ogniem, tak, jak stało się to w przypadku 

naszych pradziadów, walczących o Wolną Polskę. 

    To ten nagły zapłon nazywamy Miłością. 

    Miłością do człowieka, narodu czy wolności. 

 

    I właśnie ta Miłość kształtuje naszą Niepodległość i pamięć o 

przelanej krwi wielkich wojowników. 

salem-m  



Składamy serdeczne życzenia z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości Polski! 

 

Życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, 

sukcesów i aby dla każdego z nas wolna Polska 

była miejscem szczególnym, dla którego warto żyć 

i pracować.  
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