
 



 Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków 
jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 
123 latach zaborów nasz kraj odzyskał 
suwerenność. W wyniku upadku potęg zaborczych 
i własnych działań Polska po wielu 
dziesięcioleciach powróciła na mapy Europy. Stało 
się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności 
aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w 
okresie niewoli przekazywało młodym Polakom 
przywiązanie do języka i kultury narodowej. 



 https://youtu.be/I9JXOhMReGg 

 

 https://youtu.be/2bY47meWvgo 
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 Droga Polski do niepodległości była długa i ciężka. 
Mimo licznych powstań, wielu stoczonych bitew i 
oporu przeciwko zaborcom, dopiero w 1914 roku 
pojawiła się nadzieja na faktycznie odzyskanie kraju. 
W trakcie I wojny światowej po dwóch przeciwnych 
stronach stanęli dwaj zaborcy – Niemcy i Rosja, a 
Austro-Węgry, trzeci z zaborców, targane 
wewnętrznymi sporami i słabościami zaczynały tracić 
kontrolę nad zajmowanymi ziemiami. 



 Już od pierwszych miesięcy Wielkiej Wojny na terenach 
dawnego Państwa Polskiego zaczęły ożywiać się różne 
organizacje polityczne i niepodległościowe, oraz formacje 
paramilitarne. Działania te były koordynowane lokalnie, 
ale nie istniał żaden centralny plan odzyskania 
niepodległości. 

 W pierwszych latach wojny sytuacja 
międzynarodowa  chociaż ogólnie dawała szansę na 
zmiany, nie stwarzała realnych okazji do rozpoczęcia 
działań. Dopiero pod koniec 1916 roku zaczęło się to 
zmieniać. W grudniu car Mikołaj II ogłosił zamiar 
stworzenia wolnego Państwa Polskiego. Chociaż było to 
zagranie czysto propagandowe, mające na celu zachęcenie 
ludności do walki z Niemcami, był to również sygnał, że 
sprawa Polski nie została zapomniana. 
 



 W styczniu 1917 roku prezydent Stanów Zjednoczonych, Woodrow 
Wilson po raz pierwszy oficjalnie zasugerował, że jednym z warunków 
nowego, powojennego ładu musi być utworzenie niepodległej Polski. 
W marcu Roman Dmowski przekazał przedstawicielom Ententy 
memoriał w którym wymienił tereny, które miałyby wejść pod kontrolę 
Polski. Działania te sprawiły, że kolejne państwa zaczęły angażować się 
w sprawę odzyskania niepodległości przez nasz kraj. 

 4 czerwca 1917 roku we Francji utworzono pierwsze oddziały Wojska 
Polskiego. Miały one walczyć po stronie Ententy z Niemcami, a po 
uzyskaniu niepodległości, miały zasilić Polskie Siły Zbrojne. 
Równocześnie oddziały składające się z Polaków zaczęto formować w 
Austro-Węgrzech na bazie działających już od początku wojny formacji 
– Legiony Polskie. Niestety szybko je rozwiązano, kiedy ich członkowie 
odmówili złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec w lipcu 
1917 roku (tzw. Kryzys przysięgowy). 



 Większość żołnierzy trafiła do obozów dla internowanych 
oraz więzień. Równocześnie Józef Piłsudski, będący jedną z 
najbardziej wpływowych postaci w Legionach został 
aresztowany i przewieziony do twierdzy w Magdeburgu, w 
której przebywał do listopada 1918 roku. We wrześniu 1917 
roku powołana została na terenach Królestwa Polskiego, 
będącego pod kontrolą Niemiec tzw. Rada Regencyjna, 
sprawująca władzę tymczasową. Jej głównym celem miało 
być uspokojenie nastrojów społecznych i odsunięcie groźby 
powstania. 

 W styczniu 1918 roku do grona orędowników powstania 
wolnego państwa Polskiego dołączył premier Wielkiej 
Brytanii, David Lloyd George. Równocześnie prezydent 
Wilson ponownie w orędziu noworocznym stwierdził, że 
należy utworzyć wolną Polskę. 
 



 Coraz bardziej niekorzystna sytuacja Niemiec na frontach 
jesienią 1918 roku, oraz problemy z utrzymaniem kontroli 
nad terenami zamieszkanymi przez Polaków sprawiały, że 
szanse na odzyskanie niepodległości przy wsparciu Ententy 
były coraz większe. Punktem kulminacyjnym był 7 
października 1918 roku, kiedy Rada Regencyjna ogłosiła 
manifest proklamujący odbudowanie Państwa Polskiego. 

 Wraz z rozpadem Austro-Węgier 16 października, na 
terenach dawnego zaboru Austriackiego zaczęły coraz 
aktywniej działać organizacje proniepodległościowe. 19 
października powołana została Rada Narodowa Śląska 
Cieszyńskiego, a 28 października Polska Komisja 
Likwidacyjna w Krakowie, kierowana przez Wincentego 
Witosa. 
 



Ich członkowie rozpoczęli formowanie lokalnych struktur 
państwowych i oddziałów wojskowych, które zaczęły 

przejmować kontrolę nad kolejnymi miastami na terenie Galicji. 
1 listopada we Lwowie doszło do walk między Polakami a 

Ukraińcami. Był to początek długiego procesu kształtowania 
wschodniej granicy kraju. 

10 listopada Józef Piłsudski po opuszczeniu twierdzy w 
Magdeburgu przyjechał do Warszawy i nawiązał współpracę z 

Radą Regencyjną, która 11 listopada przekazała mu pełnię władzy 
nad odtwarzanymi oddziałami Wojska Polskiego. Tego samego 

dnia Niemcy skapitulowały, kończąc tym samym I wojnę 
światową. 14 listopada Piłsudski otrzymał pełną władzę cywilną, 

dzięki czemu możliwe stało się utworzenie nowych władz. 16 
listopada do państwa Ententy wysłana została notyfikacja 
ogłaszająca powstanie niepodległego Państwa Polskiego. 

 



 W grudniu 1918 roku w Wielkopolsce wybuchło Powstanie 
wielkopolskie, które doprowadziło do ustalenia zachodniej granicy 
młodego państwa. O kształcie granicy wschodniej zadecydowały walki 
stoczone początkowo z oddziałami ukraińskimi oraz litewskimi a 
ostatecznie z bolszewicką Rosją. W 1920 roku na mocy plebiscytu 
ustalono, że Warmia i Mazury znajdą się pod kontrola Niemiec. Tym 
samym Polska otrzymała bardzo ograniczony dostęp do morza. 
Ostateczny kształt wschodniej granicy Polski ustalono 15 marca 1923 
roku. 

 Granica południowa na Śląsku wytyczona została dopiero 16 lipca 1922 
roku na mocy porozumienia polsko-niemieckiego, będącego skutkiem 
trzech powstań śląskich. Wcześniej Śląsk Cieszyński, zamieszkany w 
znacznej części przez Polaków został przyznany Czechosłowacji na 
mocy postanowień konferencji w Spa w dniach 5 – 16 lipca 1920 roku. 
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 Polska po odzyskaniu niepodległości ostatecznie objęła 
obszar 388 tyś. km², zamieszkany przez 27 mln osób, z 
których zaledwie 69 % było Polakami. Kraj był 
wyniszczony nie tylko zaborami oraz I wojną światową, ale 
również ciężkimi walkami granicznymi. 

 Praktycznie wszystko trzeba było budować od podstaw, 
zwłaszcza, że tereny należące do poszczególnych zaborców 
posiadały zupełnie inną infrastrukturę. Niestety ciężka 
praca wykonana przez pełnych nadziei i determinacji 
Polaków legła w gruzach 1 września 1939 roku wraz z 
wybuchem II wojny światowej. 

 Mimo kolejnej klęski, w 1945 roku Polska ponownie wróciła 
na mapę Europy, jednak dopiero w 1990 roku kraj odzyskał 
pełną wolność i niepodległość. 
 



 Dzień 11 listopada został wprowadzony do oficjalnego 
kalendarza świąt państwowych stosunkowo późno, bo 
dopiero pod koniec lat trzydziestych XX w. Ustawa 
Sejmu RP z 23 kwietnia 1937 r. głosiła, że dzień ów, 
„jako rocznica odzyskania przez Naród Polski 
niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze 
czasy związany z wielkim imieniem Józefa 
Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Naczelnego w 
walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym 
Świętem Niepodległości”. 



 Ich członkowie rozpoczęli formowanie lokalnych struktur 
państwowych i oddziałów wojskowych, które zaczęły 
przejmować kontrolę nad kolejnymi miastami na terenie 
Galicji. 1 listopada we Lwowie doszło do walk między 
Polakami a Ukraińcami. Był to początek długiego procesu 
kształtowania wschodniej granicy kraju. 

 10 listopada Józef Piłsudski po opuszczeniu twierdzy w 
Magdeburgu przyjechał do Warszawy i nawiązał 
współpracę z Radą Regencyjną, która 11 listopada 
przekazała mu pełnię władzy nad odtwarzanymi 
oddziałami Wojska Polskiego. Tego samego dnia Niemcy 
skapitulowały, kończąc tym samym I wojnę światową. 14 
listopada Piłsudski otrzymał pełną władzę cywilną, dzięki 
czemu możliwe stało się utworzenie nowych władz. 16 
listopada do państwa Ententy wysłana została notyfikacja 
ogłaszająca powstanie niepodległego Państwa Polskiego. 
 



 Chociaż formalnie proklamowano niepodległość, a w Warszawie 
zaczęły powstawać władze państwowe, problemem było ustalenie 
granic nowego kraju. Przez kolejnych kilka lat młode władze Państwa 
Polskiego starały się zapanować nad procesem ustalania granic Polski. 
Nie obyło się jednak bez walk. 

 W grudniu 1918 roku w Wielkopolsce wybuchło Powstanie 
wielkopolskie, które doprowadziło do ustalenia zachodniej granicy 
młodego państwa. O kształcie granicy wschodniej zadecydowały walki 
stoczone początkowo z oddziałami ukraińskimi oraz litewskimi a 
ostatecznie z bolszewicką Rosją. W 1920 roku na mocy plebiscytu 
ustalono, że Warmia i Mazury znajdą się pod kontrola Niemiec. Tym 
samym Polska otrzymała bardzo ograniczony dostęp do morza. 
Ostateczny kształt wschodniej granicy Polski ustalono 15 marca 1923 
roku. 

 Granica południowa na Śląsku wytyczona została dopiero 16 lipca 1922 
roku na mocy porozumienia polsko-niemieckiego, będącego skutkiem 
trzech powstań śląskich. Wcześniej Śląsk Cieszyński, zamieszkany w 
znacznej części przez Polaków został przyznany Czechosłowacji na 
mocy postanowień konferencji w Spa w dniach 5 – 16 lipca 1920 roku. 
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 Data 11 listopada 1918 r. upamiętniała moment przekazania przez 
Radę Regencyjną pełni władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. 
Także tego dnia Niemcy zawarły rozejm z państwami ententy we 
francuskim Compiègne, który de facto kończył I wojnę światową. 
Rocznicę tamtych wydarzeń obchodzono w Polsce co prawda już 
od 1919 r., niemniej jednak miały one charakter czysto wojskowy. 
Sytuacja uległa zmianie po przewrocie majowym 1926 r. 
Piłsudski – piastujący wówczas urząd premiera RP – ustanowił 11 
listopada dniem wolnym od pracy w administracji rządowej; 
kilka lat później stał się także dniem wolnym w nauce. Odtąd w 
całym kraju odprawiano nabożeństwa w intencji ojczyzny, 
organizowano akademie i wieczornice oraz uroczyste parady 
wojskowe. W Drugiej Rzeczypospolitej Święto Niepodległości 
oficjalnie obchodzono tylko dwa razy – w 1937 i 1938 r. 

Marszałek Józef Piłsudski wśród oficerów 
66. kaszubskiego pułku piechoty w Toruniu, 
5 VI 1921 r.; IPN BU 024/86 



 Agresja III Rzeszy i Związku Sowieckiego na Polskę we wrześniu 
1939 r. w zasadniczy sposób wpłynęła na kultywowanie Święta 
Niepodległości. Oficjalnie obchodziły je jedynie władze polskie 
na wychodźstwie oraz Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. 
Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała na terenach znajdujących się 
pod okupacją niemiecką i sowiecką, gdzie z całą 
bezwzględnością zwalczano wszelkie przejawy „pańskiej” Polski. 
Mimo to Polacy nie zapominali o obchodach rocznicy powrotu 
niepodległej Polski na mapę Europy, m.in. publikując w prasie 
konspiracyjnej okolicznościowe artykuły przypominające 
wydarzenia sprzed ponad dwudziestu lat. W kościołach 
odprawiano nabożeństwa, a miejsca pamięci narodowej – takie 
jak np. Grób Nieznanego Żołnierza czy pomnik księcia Józefa 
Poniatowskiego w Warszawie – pod osłoną nocy ozdabiano 
biało-czerwonymi flagami i kwiatami. Na kamienicach, murach, 
słupach ogłoszeniowych i tramwajowych pojawiały się napisy: „11 
XI 1918”, „Polska żyje!” i „Polska zwycięży!”. 







 Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy 
Paderewski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, 
Wojciech Korfanty, Józef Haller – to jedni z 
najważniejszych patriotów walczących o polską 
niepodległość nazywani często Ojcami 
Niepodległości. Ale nie tylko oni walczyli o polską 
niepodległość. Ba, nie tylko mężczyźni o nią 
walczyli. Ich sylwetki, ale nie tylko przedstawiamy 
w poniższych tekstach. 





 Józef Piłsudski uznawany jest za jednego z 
najważniejszych, jeśli nie najważniejszego 
ojca naszej niepodległości. Dlaczego? Jak 
wyglądała jego walka o Polskę w czasie 
zaborów? Jak później walczył o kształt 
polskich granic? I jaka była rola Józefa 
Piłsudskiego w bitwie warszawskiej 1920 
roku.  



W 1926 roku Józef Piłsudski zorganizował 
zamach stanu nazywany przewrotem 
majowym, którym zniszczył panującą w 
Polsce demokracje, za co wiele osób obwinia 
go do dziś. Jakie były okoliczności zamachu? 
Dlaczego Piłsudski się na niego zdecydował? 
Jaki był jego przebiegi i skutki – 
bezpośrednie i odległe w czasie? 



 Roman Dmowski, gdy zapytano go kiedyś jak widzi 
szansę na poprawę relacji z Ignacym Paderewskim, 
miał odpowiedzieć: „Trzeba udusić panią Paderewską”. 
Słynący z nietuzinkowego poczucia humoru mąż stanu 
odegrał jedną z kluczowych ról w procesie 
odzyskiwania niepodległości przez Polskę. 

 



 Ignacy Jan Paderewski, wybitny kompozytor i pianista, 
odegrał ogromną rolę w polskiej polityce po 
zakończeniu I wojny światowej. Na gruzach Cesarstwa 
Niemieckiego, Austro-Węgier i Cesarstwa Rosyjskiego 
odbudowywała się niepodległa Polska. 

 



 Wincenty Witos – dla jednych jest mężem stanu, 
najwybitniejszym liderem polskiego ruchu ludowego i 
wielkim patriotą. Oponenci widzą w nim „chłopskiego 
Machiavellego”, zarzucają mu bezpardonowość w 
dążeniu do władzy oraz cyniczne kreowanie własnego 
mitu. 

 



 Witos zdawał sobie doskonale sprawę z tymczasowego 
charakteru Polskiej Komisji Likwidacyjnej i zamierzał 
przekazać administrację w Galicji w ręce rządu wybranego 
przez społeczeństwo. Sam znalazł się w składzie 
lewicowego „rządu lubelskiego” utworzonego 7 listopada w 
Lublinie przez socjalistę Ignacego Daszyńskiego. Sam 
Witos był tym wyraźnie zaskoczony, bowiem tej 
nominacji… nie uzgodniono z nim. Nie dość bowiem tego, 
że powierzona mu teka ministra aprowizacji nie 
odpowiadała jego ambicjom, to w rządzie brakowało 
przedstawicieli Narodowej Demokracji. Dlatego po dwóch 
dniach przywódca ludowców zdecydował się opuścić ten 
rząd, o wyraźnie lewicowym przechyle. 



 Powrót Józefa Piłsudskiego z Magdeburga 10 listopada 1918 
roku całkowicie zmienił sytuację. Skompromitowana Rada 
Regencyjna przekazała mu władzę a wkrótce do jego 
dyspozycji oddał się również premier „rządu lubelskiego. 
Witosowi zaproponowano udział w pierwszym gabinecie 
odrodzonej Rzeczpospolitej utworzonym przez Jędrzeja 
Moraczewskiego, lecz i tym razem odmówił. Zamiast tego, 
wraz z PSL „Piastem” (którego liderem został 1 grudnia 1918 
roku), zajął opozycyjne stanowisko wobec rządu, który 
uważał za kontynuację „rządów lubelskich”. Chłopski 
przywódca szukał ówcześnie przede wszystkim dróg 
porozumienia z Narodową Demokracją . 

 



 Ignacy Daszyński w nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku 
stanął na czele lewicowego Tymczasowego Rządu 
Ludowego Republiki Polskiej (tzw. rządu lubelskiego). 
Kim był premier pierwszego gabinetu odradzającej się 
po latach zaborów Rzeczpospolitej? 



 Wojciech Korfanty, przez niektórych dziś już 
zapomniany działacz niepodległościowy aktywny na 
Śląsku i w Wielkopolsce, bez wątpienia należy do 
panteonu najwybitniejszych polityków II 
Rzeczpospolitej i szermierzy sprawy polskiej. 



 Józef Haller był postacią, którą jeszcze za życia otaczał 
nimb legendy. Ten uzdolniony dowódca i aktywny 
społecznik całe swoje życie poświęcił dla Polski 

 



 Białe róże 
Idzie żołnierz 
O mój rozmarynie 
Przybyli ułani 
Rota 
Ułani, ułani 
My, pierwsza brygada 
Piechota 
Wojenko 
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 Rozkwitały pąki białych róż, 
Wróć, Jasieńku, z tej wojenki już, 
Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat, 
Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. 

 Kładłam ja ci idącemu w bój, 
Białą różę na karabin twój, 
Nimeś odszedł, mój Jasieńku, stąd, 
Nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiądł. 

 Ponad stepem nieprzejrzana mgła, 
Wiatr w burzanach cichuteńko łka. 
Przyszła zima, opadł róży kwiat, 
Poszedł w świat Jasieńko, zginął za nim ślad. 

 Już przekwitły pąki białych róż 
przeszło lato jesień zima już 
Cóż ci teraz dam, Jasieńku, hej, 
Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej. 

 Hej dziewczyno ułan w boju padł 
choć mu dałaś białej róży kwiat 
czy nieszczery był twej dłoni dar 
czy też może wygasł twego serca żar. 

 W pustym polu zimny wicher dmie 
już nie wróci twój Jasieńko , nie 
śmierć okrutna zbiera krwawy lud 
zakopali Jasia twego w ciemny grób. 

 Jasieńkowi nic nie trzeba już, 
Bo mu kwitną pąki białych róż, 
Tam pod jarem, gdzie w wojence padł, 
wyrósł na mogile białej róży kwiat. 

 Nie rozpaczaj, lube dziewczę, nie, 
W polskiej ziemi nie będzie mu źle. 
Policzony będzie trud i znój, 
Za Ojczyznę poległ ukochany twój. 

 



 Idzie żołnierz borem lasem, borem lasem 
Przymierzając z głodu czasem, z głodu czasem 
Suknia na nim nie blakuje, nie blakuje 
Wiatr dziurami przelatuje, przelatuje 

 Chociaż żołnierz obszarpany, obszarpany 
Przecież idzie między pany, między pany 
Trzeba by go poratować, poratować 
Soli, chleba nie żałować, nie żałować 

 W kotły, bębny zabębnili, zabębnili 
Na wojenkę zatrąbili, zatrąbili 
Nie płacz, nie płacz siostro brata, siostro brata 
Powrócę ja za trzy lata, za trzy lata 

 Nie zeszło rok i półtora, i półtora 
Już żołnierze jadą z pola, jadą z pola 
Konik jego wedle niego, wedle niego 
Grzebie nóżką żałuje go, żałuje go 

 



  
O mój rozmarynie rozwijaj się, 
o mój rozmarynie rozwijaj się. 
Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej 
Zapytam się. 
Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej 
Zapytam się. 

 A jak mi odpowie: nie kocham cię, 
A jak mi odpowie nie kocham cię. 
Ułani werbują, strzelcy maszerują 
Zaciągnę się. 
Ułani werbują, strzelcy maszerują 
Zaciągnę się. 

 Dadzą mi konika cisawego, 
Dadzą mi konika cisawego. 
I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę 
Do boku mego. 
I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę 
Do boku mego. 

 Dadzą mi kabacik z wyłogami, 
Dadzą mi kabacik z wyłogami. 
I czarne buciki i czarne buciki 
Z ostrogami. 
I czarne buciki i czarne buciki 
Z ostrogami. 

 Dadzą mi manierkę z gorzałczyną, 
Dadzą mi manierkę z gorzałczyną. 
Ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił 
Za dziewczyną. 
Ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił 
Za dziewczyną. 

 Pójdziemy z okopów na bagnety, 
Pójdziemy z okopów na bagnety. 
Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie ucałuje 
Ale nie ty. 
Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie ucałuje 
Ale nie ty. 

 



 Przybyli ułani pod okienko, (bis) 
Stukają, wołają: "puść panienko! "(bis) 

 O Boże, a cóż to za wojacy? 
Otwieraj! Nie bój się to czwartacy! 

 Przyszliśmy napoić nasze konie, 
Za nami piechoty pełne błonie. 

 O Jezu! A dokąd Bóg prowadzi? 
Warszawę odwiedzić byśmy radzi. 

 



 Nie rzucim ziemi skąd nasz ród! 
Nie damy pogrześć mowy. 
Polski my naród, polski lud, 
Królewski szczep Piastowy. 
Nie damy, by nas zgnębił wróg! 
Tak nam dopomóż Bóg! 
Tak nam dopomóż Bóg! 

 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! 

 Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz 
Ni dzieci nam germanił, 
Orężny stanie hufiec nasz, 
Duch będzie nam hetmanił. 
Pójdziemy, gdy zabrzmi złoty róg! 
Tak nam dopomóż Bóg! 
Tak nam dopomóż Bóg! 

 Nie damy miana Polski zgnieść 
Nie pójdziem żywo w trumnę 
Na Polski imię, na jej cześć 
Podnosi czoła dumne. 
Odzyska ziemi dziadów wnuk! 
Tak nam dopomóż Bóg! 
Tak nam dopomóż Bóg! 

 



 Ułani ułani 
Malowane dzieci, 
Niejedna panienka 
Za wami poleci. 

 Ułani ułani 
Malowane dzieci, 
Niejedna panienka 
Za wami poleci. 

 Ułani ułani 
Malowane dzieci, 
Niejedna panienka 
Za wami poleci. 

 Niejedna panienka 
I niejedna wdowa 
Za wami ułani 
Polecieć gotowa 

 Ułani ułani 
Malowane dzieci, 
Niejedna panienka 
Za wami poleci. 

 Ułani ułani 
Malowane dzieci, 
Niejedna panienka 
Za wami poleci. 

 Nie ma takiej wioski 
Nie ma takiej chatki 
Żeby by nie kochały 
Ułanów mężatki. 

 Ułani ułani 
Malowane dzieci, 
Niejedna panienka 
Za wami poleci. 

 Ułani ułani 
Malowane dzieci, 
Niejedna panienka 
Za wami poleci. 

 



Legiony to żołnierska nuta 
Legiony to straceńców los 
Legiony to żołnierska buta 
Legiony to ofiarny los! 

My pierwsza brygada 
Strzelecka gromada 
Na stos! 
Rzuciliśmy swój życia los, 
Na stos, na stos! 

O, ile mąk, ile cierpienia 
O, ile krwi, przelanych łez, 
Pomimo to nie ma zwątpienia, 
Dodawał sił wędrówki kres… 

My pierwsza brygada… 

Nie chcemy już od was uznania, 
Ni waszych mów, ni waszych łez. 
Już skończył się czas kołatania 
Do waszych serc, do waszych kies. 

My pierwsza brygada…  
 



 Nie noszą lampasów lecz szary ich strój! 
Nie noszą ni srebra, ni złota, 
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój, 
Piechota ta szara piechota. 

 Maszerują strzelcy, maszerują, 
Karabiny błyszczą, szary strój, 
A przed nimi drzewa salutują, 
Bo za naszą Polskę idą w bój! 

 Idą, a w słońcu kołysze się stal, 
Dziewczęta zerkają zza płota, 
A oczy ich dumnie utkwione są w dal, 
Piechota, ta szara piechota. 

 Maszerują strzelcy... 

 Nie grają im surmy, nie huczy im róg, 
A śmierć im pod stopy się miota, 
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój 
Piechota, ta szara piechota. 

 Maszerują strzelcy... 

 



 Wojenko, wojenko 
Cóżeś Ty za pani 
Że za tobą idą, że za Tobą idą chłopcy malowani? 
Że za tobą idą, że za Tobą idą chłopcy malowani? 

 Chłopcy malowani 
Sami wybierani 
Wojenko wojenko, wojenko wojenko, cóżeś Ty za pani? 
Wojenko wojenko, wojenko wojenko, cóżeś Ty za pani? 

 Na wojence ładnie 
Kto Boga uprosi 
Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi 
Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi 

 Lecą kule lecą 
Lecą kule żwawo 
Która Cię dogoni, która Cię dogoni, to zapłacisz krwawo 
Która Cię dogoni, która Cię dogoni, to zapłacisz krwawo 

 Wojenko, wojenko 
Co za moc jest w Tobie? 
Kogo Ty… 

 



 Piłsudski stał się głównym symbolem walki 
z bronią w ręku, honorowej walki Narodu do 
“ostatniej kropli krwi”. Jednak najważniejszą 
jego zasługą było sprawne zorganizowanie 
wojska polskiego i administracji państwa, 
dzięki czemu udało się skutecznie obronić 
odzyskaną Niepodległość w roku 1919 i 1920 
przed zagrożeniem bolszewickim. 



 Niestety niewiele osób ma pomysł na kreatywne spędzenie 
święta 11 listopada. Wielu z nas zostaje w tym czasie w 
domu przed telewizorem, inni leniwie idą do kina lub do 
restauracji, traktując ten dzień jako kolejny ustawowo 
wolny od pracy.  Być może w związku z faktem, że w 
naszym kraju Święto Niepodległości jest postrzegane 
głównie politycznie, jako przepełnione patosem, z 
poważnymi pochodami, nudnymi przemówieniami i 
furkoczącymi na wietrze flagami, a ostatnimi czasy 
zwyczajnie ze sporami politycznymi i mniej lub bardziej 
bezpiecznymi marszami i demonstracjami. Są jednak 
atrakcje i tradycje, zwłaszcza lokalne, związane z 11 
listopada, które osobiście uważam za ciekawe i warte 
uwagi. Jak zatem obchodzimy Święto Niepodległości? 



 Od 1989 r. dzień 11 listopada – podobnie jak w 
okresie międzywojennym – jest polskim świętem 
narodowym, ustanowionym w 1937 r . Dzień ten 
celebrujemy dla upamiętnienia rocznicy 
odzyskania przez Naród Polski niepodległości w 
1918 roku po 123 latach zaborów austriackich, 
pruskich i rosyjskich. Odzyskiwanie przez Polskę 
niepodległości było procesem stopniowym i wybór 11 
listopada jest dość arbitralny. Uzasadnieniem może 
być zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce z końcem I 
wojny światowej na świecie (tego samego dnia miała 
miejsce kapitulacja Niemiec na froncie zachodnim). 



 Tak jak już wspominałam, w Polsce obchody Święta 
Niepodległości kojarzone są głównie z poważnymi 
pochodami wojsk, przemówieniami, wszechobecną 
powiewającą na wietrze polską flagą. Ludzie wychodzą 
na ulicę by oglądać różne defilady historyczne. Biorą w 
nich udział rekonstruktorzy w mundurach z czasów 
różnych powstań i wojen. Niekiedy warto się udać na 
takie uroczystości, by trochę doedukować się 
historycznie :) 





 Wiele miast przygotowuje tego dnia także dodatkowe 
atrakcje. We Wrocławiu uwagę przyciąga miasteczko 
harcerskie, Kraków ma swój śpiewający tramwaj, Warszawa 
Bieg Niepodległości, a Poznań – imieniny jednej z 
głównych ulic i tradycyjne rogale.  Tradycyjnie najwięcej 
dzieje się w Warszawie. Można sprawdzić swoją wiedzę o 
historii Polski, ale nie w  nudnym teście, a wciągającej  grze 
miejskiej , organizowanej przez Muzeum Historii Polski. 
Jednym z najbardziej medialnych wydarzeń pozostaje 
jednak Bieg Niepodległości. Biegacze, pokonujący dystans 
10 kilometrów, ruszają dokładnie o godzinie 11:11. Odbywa 
się on w niesamowitej atmosferze, zbiega się bowiem w 
czasie z marszami i pochodami. 
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 Dzień 11 listopada zbiega się w czasie z imieninami 
poznańskiego świętego – Marcina. Hucznie 
obchodzone są imieniny jednej z głównych ulic 
Poznania – ul. Święty Marcin. Impreza ta zmienia się z 
roku na rok, w jej programie jest jednak kilka 
rozpoznawalnych już elementów, przede wszystkim: 
Korowód ze świętym Marcinem w stroju rzymskiego 
legionisty, który w otoczeniu szczudlarzy, muzyków, 
machin i platform przemierza ulicę, kończąc 
przemarsz pod Centrum Kultury „Zamek”. 







 5 listopada 1916 – wydanie aktu gwarantującego powstanie Królestwa 
Polskiego w bliżej nieokreślonych jeszcze granicach. 

 14 stycznia 1917 – rozpoczęcie działalności Tymczasowej Rady Stanu, 
oznaczające formalne zaistnienie Królestwa Polskiego. 

 12 września 1917 – przejęcie obowiązków głowy państwa przez Radę 
Regencyjną. 

 7 października 1918 – ogłoszenie niepodległości Polski przez Radę 
Regencyjną[2]. 

 23 października 1918 – powołanie rządu Józefa Świeżyńskiego. 

 31 października 1918 – rozbrojenie wojsk austro-węgierskich w Krakowie. 

 z 6 na 7 listopada 1918 – powstanie w Lublinie Tymczasowego Rządu 
Ludowego Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele. 

 10 listopada 1918 – przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy. 

 11 listopada 1918  - przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej 
(będącej częścią zwierzchniej władzy państwowej) Józefowi Piłsudskiemu. 
Piłsudski zostaje Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich; 
po pertraktacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie 
zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego; 
rozbrojenie w nocy niemieckiego garnizonu stacjonującego w Warszawie; 
objęcie nadburmistrzostwa miasta Poznania przez Polaka, Jarogniewa 
Drwęskiego. 

 



 12 listopada 1918 – Rada Regencyjna powierza Józefowi 
Piłsudskiemu misję stworzenia rządu narodowego. 

 14 listopada 1918 – rozwiązanie się Rady Regencyjnej i 
przekazanie zwierzchniej władzy państwowej w ręce Józefa 
Piłsudskiego. Piłsudski zostaje głową państwa (na razie bez 
formalnego określenia nazwy urzędu). 

 15 listopada 1918 – Nr 204 „Monitora Polskiego” otrzymuje 
podtytuł „Dziennik Urzędowy Republiki Polskiej”. Zmiana 
nazwy państwa polskiego z „Królestwa Polskiego” na „Republikę 
Polską”. 

 17 listopada 1918 – Józef Piłsudski mianuje Jędrzeja 
Moraczewskiego prezydentem ministrów Tymczasowego Rządu 
Ludowego Republiki Polskiej. 

 19 listopada 1918 – wojska niemieckie zakończyły wycofywanie 
się z Republiki Polskiej. 

 22 listopada 1918 – podpisanie dekretu o podstawach 
ustrojowych państwa polskiego. Józef Piłsudski obejmuje urząd 
Tymczasowego Naczelnika Państwa. 

 27 grudnia 1918 – wybuch powstania wielkopolskiego w 
Poznaniu 

 




