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Szare budzą się poranki,
dawno umilkł ptaków śpiew.
Liście tańczą w zimnym wietrze,
odsłaniają nagość drzew.

Kalendarz bardzo już zeszczuplał
i koniec roku jest tuż, tuż...
Nim czas ostatnie zerwie kartki
z bukietem słów biegniemy już.

Patriotyzm to trudne pojęcie. Słowo
to oznacza miłość do własnego kraju,
znajomość jego historii i tradycji oraz
szacunek dla własnych przodków i rodaków.
Patriotyzmu uczycie się od najmłodszych latlat
w domu, przedszkolu, szkole. Poznajecie
barwy flagi narodowej,
dowej, rysujecie białego orła
na czerwonym tle i uczycie się słów hymnu
narodowego. Nauczyciele na lekcjach
opowiadają Wam o historii Polski i o jej
władcach. Z wielu wydarzeń i wielu Polaków
możemy być dumni.

W nauce patriotyzmu pomoże Wam
nasza
gazetka.
W
niej
zawarliśmy
najpiękniejsze pieśni
historyczne i
współczesne, których słowa opisują piękno
naszego kraju i jego chwalebne dzieje.
Wybraliśmy też najpiękniejsze wiersze o
miłości do naszej Ojczyzny. Wszystko to
dopełniają ilustracje przedstawiające polskie
p
symbole, czyli polską flagę i godło.
Życzymy
Wam,
miłej
nauki
patriotyzmu…

Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto państwowe obchodzone
odzone 11 listopada dla
upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Dzień ten jest dniem
wolnym od pracy. Główne obchody, z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się w
Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza

.

ROTA PIEŚŃ PATRIOTYCZNA
ROTA1. Nie rzucim ziemi skąd nasz ród,
nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski ród,
królewski szczep piastowy.

Nie damy by nas zgnębił wróg.
Tak nam dopomóż Bóg !
Tak nam dopomóż Bóg !
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2. Do krwi ostatniej kropli z żył,
bronić będziemy ducha,
aż się rozpadnie w proch i w pył
krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg.
Tak nam dopomóż Bóg !
Tak nam dopomóż Bóg !
3. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
ni dzieci nam germanił.
Orężem stanie hufiec nasz,
duch będzie nam hetmanił.

Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg.
Tak nam dopomóż Bóg !
Tak nam dopomóż Bóg !
4.Nie damy miana Polski zgnieść,
nie pójdziem żywo w trumnę,
Ojczyzny honor i jej cześć,
Podnosim czoła dumne
Ziemie odzyska ojców wnuk
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

MARIA KONOPNICKA „ OJCZYZNA "
Ojczyzna moja - to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła.
Ojczyzna moja - to wioski i miasta,
Wśród pól lechickich sadzone od Piasta;
To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki,
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki.
Ojczyzna moja - to praojców sława,
Szczerbiec Chrobrego, cecorska buława,

To duch rycerski, szlachetny a męski,
To nasze wielkie zwycięstwa i klęski.
Ojczyzna moja - to te ciche pola,
Które od wieków zdeptała niewola,
To te kurhany, te smętne mogiły Co jej swobody obrońców przykryły.
Ojczyzna moja - to ten duch narodu,
Co żyje cudem wśród głodu i chłodu,
To ta nadzieja, co się w sercach kwieci,
Pracą u ojców, a piosnką u dzieci!

RYSZARD PRZYMUS „OJCZYZNA WOLNA”
Ojczyzna wolna, znowu wolna!
Tak bije serce, huczą skronie!
A Biały Orzeł w słońcu kwiatów
przyleciał, by go ująć w dłonie.
Zawsze był z nami – ptak wspaniały,
choć czasem ktoś odszedł daleko...
Bronił tej ziemi, bo ja kochał
sercem pokoleń już od wieków.
Dziś w całej Polsce brzmi Mazurek...
Dzisiaj radości kanonada!
Witamy wszyscy Niepodległość I Jedenasty Listopada…
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NASZA DROGA DO WOLNOŚCI
11 listopada 1918 roku odbyło się przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej
(będącej częścią zwierzchniej władzy państwowej) Józefowi Piłsudskiemu.
Piłsudski został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. Jednocześnie przyjął propozycję Rady, by
utworzyć
yć rząd narodowy, skupiając w ten sposób całą władzę w swoich rękach.
Jednocześnie data 11 listopada zbiegła się z zakończeniem I wojny światowej. Wojna ta, z udziałem
mocarstw rozbiorowych, doprowadziła do rozbudzenia wśród
Polaków poczucia tożsamości narodowej,
narodowej, a jej przebieg i rezultaty (przede wszystkim upadek
wszystkich trzech mocarstw zaborczych) umożliwiły odtworzenie niepodległego państwa
polskiego. Polska powstała jako państwo uznane na arenie międzynarodowej, dysponujące
przygotowaną kadrą polityczną
yczną i administracyjną oraz zawiązkami wojska, organów władzy
wykonawczej i sądowniczej.
Granice niepodległej Polski w roku 1918 zaczynały się dopiero kształtować. Nie był
jeszcze znany ich przebieg, ani zasięg. W chwili zakończenia I wojny światowej rozpoczynał
ro
się
dopiero proces scalania ziem mających (od roku 1921) tworzyć II Rzeczpospolitą. Marzeniem
większości Polaków był powrót do granic sprzed rozbiorów, ale tylko nieliczna mniejszość w to
wierzyła. Zaczynały się dopiero walki o Wielkopolskę
i Śląsk,
ąsk, 1 listopada wybuchły walki o Lwów, niejasna była kwestia odzyskania dostępu
do morza i statusu Gdańska. Ludność nowego państwa, podzielona przez zaborców przez 123 lata,
była niejednolita i podejrzliwie nastawiona do nowych sąsiadów. Obok podziałów rozbiorowych
r
istniały też poważne podziały etniczne. Co więcej, brakowało sposobów i środków dla rozwiązania
najistotniejszych problemów. Kraj poniósł ogromne straty, a odbudowa zniszczeń miała potrwać
jeszcze długo. Tworzenie od podstaw państwa po długiej przerwie spowodowanej rozbiorami, było
zadaniem bardzo trudnym. Mimo to, szybko wprowadzono bardzo postępowe ustawodawstwo
społeczne. Tworzono od podstaw konieczne władze i urzędy w terenie, organizowano szkolnictwo i
wojsko. Rozpoczęła się żmudna praca budowania
bu
polskiej państwowości.
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