
Bądźmy patriotami !  
Witajmy wszyscy Niepodległość !!!  

Uśmiechem, Słowem, Wspomnieniami !!! 

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym w 1937 roku. W latach 1939- 44   
podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów 
komunistycznych, obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. W roku 1989, ustawą 
Sejmu, przywrócono obchody tego święta.  

Wstałaś Polsko w blaskach zórz. 

Jesteś wolna POLSKO. 

11 LISTOPADA 

 
 

Bo wciąż na jawie widzę 

I co noc mi się śni, że TA, CO  

NIE ZGINĘŁA, wyrośnie z naszej krwi. 
 



Edward Słoński "Ta, co nie zginęła" 

 

 

 

Rozdzielił nas, mój bracie, zły los i trzyma straż 

– w dwóch wrogich sobie szańcach patrzymy 

śmierci w twarz. 

W okopach pełnych jęku, wsłuchani w armat 

huk, stoimy na wprost siebie – ja – wróg twój, ty 

– mój wróg! 

Las płacze, ziemia płacze, świat cały w ogniu 

drży... 

W dwóch wrogich sobie szańcach stoimy ja i ty. 

Zaledwie wczesnym rankiem armaty zaczną 

grać, ty świstem kul morderczym o sobie dajesz 

znać. 

Na nasze niskie szańce szrapnelów rzucasz grad 

i wołasz mnie, i mówisz: – To ja, twój brat... 

twój brat! – 

 

Las płacze, ziemia płacze, w pożarach stoi 

świat, a ty wciąż mówisz do mnie: 

– To ja, twój brat... twój brat! – 

O, nie myśl o mnie, bracie, w śmiertelny idąc 

bój i w ogniu moich strzałów, jak rycerz, 

mężnie stój! 

A gdy mnie z dala ujrzysz, od razu bierz na cel 

i do polskiego serca moskiewską kulą strzel. 

 

Bo wciąż na jawie widzę 

I co noc mi się śni, że TA, CO  

NIE ZGINĘŁA, 
Wyrośnie z naszej krwi. 

 

 
 



Tym, co zginęli za Ojczyznę, 

hołd wdzięczności 

Polska składa,  to, że tylko z ksiąg 

historii poznajemy dziś niewolę. 

 

,,Piasku, to tobie szeptali leżąc, 

wracając w ciebie krwi nicią wąską,  
dzieci, kobiety, chłopi, żołnierze. 

 

,,POLSKO  
ODEZWIJ SIĘ 

POLSKO’’. 
Krzysztof Kamil Baczyński, fragment wiersza Mazowsze  

 



Krzysztof Kamil Baczyński,  Mazowsze  

 

 

 

Mazowsze. Piasek, Wisła i las. 

Mazowsze moje. Płasko, daleko — pod potokami 

szumiących gwiazd, pod sosen rzeką.  

Jeszcze tu wczoraj słyszałem trzask: salwa jak 

poklask wielkiej dłoni. 

Był las. Pochłonął znowu las kaski wysokie, kości i 

konie.  

Zda mi się, stoi tu jeszcze szereg, mur granatowy. 

Strzały jak baty. Czwartego pułku czapy i gwery 

i jak obłoki — dymią armaty.  

Znowu odetchniesz, grzywo zieleni, piasek 

przesypie się w misach pól i usta znowu przylgną do 

ziemi, będą całować długi świst kul.  

Wisło, pamiętasz? Lesie, w twych kartach 

widzę ich, stoją — synowie powstań w rozdartych 

bluzach — ziemio uparta — jak drzewa prości.  

 

 
W sercach rozwianych, z hukiem dwururek rok 

sześćdziesiąty trzeci. 

Wiatr czas zawiewa. Miłość to? Życie? 

Płatki ich oczu? Płatki zamieci?  

Piasku, pamiętasz? Ziemio, pamiętasz? 

Rzemień od broni ramię przecinał, twarze, mundury jak 

popiół święty. 

Wnuków pamiętasz? Światła godzinę? 

I byłeś wolny, grobie pokoleń. Las się zabliźnił i piach 

przywalił. 

Pługi szły, drogi w wielkim mozole, zapominały.  

A potem kraju runęło niebo. 

Tłumy obdarte z serca i z ciała, i dymił ogniem każdy kęs 

chleba, i śmierć się stała. 

Piasku, pamiętasz? Krew czarna w supły związana — 

ciekła w wielkie mogiły, jak złe gałęzie wiły się trupy 

dzieci — i batów skręcone żyły.  

 
 

Piasku, to tobie szeptali leżąc, wracając w ciebie 

krwi nicią wąską, dzieci, kobiety, chłopi, żołnierze: 

„Polsko, odezwij się, Polsko”. 

Piasku, pamiętasz? Wisło, przepłyniesz szorstkim swym 

suknem po płaszczu plemion. 

Gdy w boju padnę — o, daj mi imię, 

moja ty twarda, żołnierska ziemio. 

 



Legiony Polskie 

 
Legiony Polskie, rys. Karol Maszkowski 1914, plakat wzywający do wstępowania w szeregi Legionów Polskich. 

Źródło: http://cieszyn1918.pl/wystawa/page/4/ 

http://cieszyn1918.pl/wystawa/page/4/


 

Źródło: https://www.profit24.pl/Legiony-polskie-Leopolda-Gottlieba-zolnierza-i-brygady-Reprint-z-1936-

roku,product1060759.html 

 

Powstańmy wraz!... 
fragment wiersza Józefa Andrzeja Teslara ( Kraków, Wawel, 12 sierpnia 1914 r.) 

 

Powstańmy wraz ! już nadszedł czas ! 

Kto z Bogiem Polak prawy-  

Na ramię broń !... Przez polską błoń 

Marsz prosto do Warszawy!... 



To dużo.  

To wszystko, co dla nas mogli zrobić.  

,,Orlęta Lwowskie’’ 

Wieczna cześć i chwała dzieciom polskim i Ich Matkom, które 
wychowały Patriotów. 

Antoś Petrykiewicz ( 1905 – 1919) 

 
Źródło: https://demotywatory.pl/4609816/Antos-Petrykiewicz-1905-

1919-Najmlodszy-polski-zolnierz 

 

Wojciech Kossak 

"Orlątko Lwowskie", 1929 

 

Najmłodszy polski żołnierz, pośmiertnie 

odznaczony srebrnym Orderem Virtuti 

Militari przez Józefa Piłsudskiego. Brał 

udział w trudnych walkach o Lwów, był 

w oddziale ,,Straceńców’’. Został 

poważnie ranny podczas obrony ,, 

Reduty Śmierci’’, zmarł w szpitalu na 

Politechnice Lwowskiej 

 

https://demotywatory.pl/4609816/Antos-Petrykiewicz-1905-1919-Najmlodszy-polski-zolnierz
https://demotywatory.pl/4609816/Antos-Petrykiewicz-1905-1919-Najmlodszy-polski-zolnierz


,,Orlęta Warszawy’’ 
Bronić chcą gniazda orle pisklęta, 

Wokół ogniska plutonów rój 

W służbie Ojczyzny, w Narodu pieśniach, w myśl 

obowiązku idą na bój 

Szary mundurek i twarz dziecięca, 

A w drobnych dłoniach zaciska broń 

Zagrały werble, zwarta kolumna, małych żołnierzy 

rozbrzmiewa krok 

Przechodniu idź i powiedz wszystkim "Tu leżą dzieci, 

orla brać" 

Czynem swym wolne, czynem zwycięskie, na straży 

nieśmiertelnych prawd 

Nie waż się Orląt snu już zakłócać, w szeregach leżą 

dłonią w dłoń 

Mali żołnierze wielkiej idei, czy słyszysz, to ich 

równy krok 

Gdy minął smutek po klęsce września przez okupacji 

wszystkie te dni 

Czekali kiedy znów padnie rozkaz, 

Wybuch powstania powołał ich 

Na starym mieście, w sercu stolicy, wśród zgliszcz 

pożarów ich opór trwał 

Maszerowali unosząc sztandar, płachtą pogrobną dla 
nich się stał.  
Przechodniu idź i powiedz wszystkim "Tu leżą dzieci, orla 

brać" 

Czynem swym wolne, czynem zwycięskie, na straży 

nieśmiertelnych prawd 

Nie waż się Orląt snu już zakłócać, w szeregach leżą dłonią 

w dłoń 

Mali żołnierze wielkiej idei, czy słyszysz, to ich równy krok 

 

Ginęło orlę jedno po drugim, 

Spójrz Matko Polsko, tam syn twój śpi 

Zasnął by nigdy się nie obudzić, 

Lecz niepodległość jeszcze się śni 

Życie tak krótkie za nią dziś oddał, 

Do niej napisał ostatni list 

A w nim obiecał, że będzie wolna, 

Jedno po drugim, jak kropla krwi 

Przechodniu idź i powiedz wszystkim "Tu leżą 

dzieci, orla brać" 

Czynem swym wolne, czynem zwycięskie, na 

straży nieśmiertelnych prawd 

Nie waż się Orląt snu już zakłócać, w 

szeregach leżą dłonią w dłoń 

Mali żołnierze wielkiej idei, czy słyszysz, to 

ich równy krok 

Huk artylerii, drży barykada, wznosi się 

szaniec z dziecięcych ciał 

Nikt już na salwy nie odpowiada, nie pada 

choćby ostatni strzał 

Leżą Orlęta jedno przy drugim, otwarte oczy 

patrzą wciąż w dal 

Czy widzą, przyszła chwila wyzwolin. Czy 

widzą ukochany swój kraj? 

Źródło: Musixmatch 

Autorzy utworu: Piotr Tomasz 

 
Przechodniu idź i powiedz wszystkim "Tu leżą dzieci, orla brać". 

 

Czynem swym wolne, czynem zwycięskie, na straży nieśmiertelnych prawd. 

Nie waż się Orląt snu już zakłócać, w szeregach leżą dłonią w dłoń 

Mali żołnierze wielkiej idei, czy słyszysz, to ich równy krok. 

 

https://www.musixmatch.com/


,,Ranni Różą’’ 
,,Pochłonie nas historia. Młodych, dwudziestoletnich 

chłopców. Nie będziemy Mochnackimi, Mickiewiczami, 

Norwidami swojej epoki. Moglibyśmy być Rimbaudami. Ale 

odrzuciliśmy to, bo szliśmy gdzie indziej’’. 

Andrzej Trzebiński 

Historia ( fragm. wiersza 8. III. 1942 r.) Krzysztof Kamil Baczyński 

  

Źródło: Andrzej Trzebiński, Ranni Różą. Poeci walczącej Warszawy. 

 

,, Płacz, matko, kochanko, przebacz, 

 bo nie anioł, nie anioł prowadzi. 

Wy te same drżące u nieba, wy te same róże sadzić jak głos na grobach przyjdziecie i dłonią 

odgarniecie wspomnienia i liście, jak włos siwiejący na płytach płaskich. 

Idą, idą pochody, dokąd idą, których prowadzi jak wygnańców łaski ląd krążący po niebie. 

A może niebo po ladzie dmące piaskiem tak kształt ich zasypuje. 

Jak noże giną w chleb pogrążone – tak oni z wolna spływają.  

Piach ich pokrywa. 

Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni 
 



Wstała, Polska moja, w blaskach zórz! 

,,Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą! 

Lecz czymś największym, czym można być: SOBĄ!’’ 
Leopold Staff "Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą" 

 

 

 JEST POLSKA 
Oto kronika tamtych dni 1918 roku: 

7 października - ogłoszenie niepodległości Polski przez Radę Regencyjną. 

25 października - powołanie rządu Józefa Świeżyńskiego. 

30 października - Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie przejęła władzę w Galicji 

Zachodniej. 

1 listopada - wybuchły polsko-ukraińskie walki we Lwowie. 

3 listopada - nastąpiła kapitulacja Austro-Węgier. 

6 na 7 listopada - powstał w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z 

Ignacym Daszyńskim na czele. 

9 listopada - po abdykacji cesarza Wilhelma II proklamowano w Niemczech republikę. 

10 listopada - powrócił do Warszawy Józef Piłsudski, komendant I Brygady Legionów, 

internowany od lipca 1917 r. przez Niemców w Magdeburgu. 

12 listopada Piłsudski wydał pierwszy rozkaz wojsku:  "Żołnierze! Obejmuję nad wami 

komendę w chwili, gdy serce w każdym Polaku bije silniej i żywiej, gdy dzieci naszej 

ziemi ujrzały słońce swobody w całym blasku. Z wami razem ślubuję życie i krew 

swoją poświęcić na rzecz dobra Ojczyzny i szczęścia jej obywateli". 

14 listopada 1918 - nowym dekretem Rada Regencyjna postanowiła się rozwiązać i 

całą władze w państwie przekazała Józefowi Piłsudskiemu, ustanawiając urząd 

naczelnika państwa. 

 

 



Zawsze był z nami –  

ptak wspaniały 

Choć czasem ktoś odszedł daleko i bronił tej ziemi, bo ją kochał 

sercem pokoleń już od wieków. 

Ryszard Przymus "Ojczyzna wolna" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojczyzna , to nie kraj w którym mieszkasz, 

ale kraj którego potrzebujesz i który 

potrzebuje Ciebie. 

Stefan Pacek 

Naród, który nie szanuje swej przeszłości, 

nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie 

ma prawa do przyszłości. 

Józef Piłsudski. 

Patriotyzm to żywe poczucie zbiorowej 

odpowiedzialności. 
Richard Aldington 

 

 
 

Opracowała: Grażyna Szymczyk 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


