
Witam Was  we wtorek 

Obejrzyjcie sobie proszę  ten filmik 

 

https://youtu.be/k-2SAGH1mMM           

 

Poczuliście w sercach, że Polska-nasz kraj- to nasza kochana ojczyzna?... 

to jeszcze kliknijcie w to 

https://youtu.be/PYd5i93h1Ls 

 

Czy wasze polskie serduszka już rozgrzane???? 

To teraz opowiem wam skąd wzięło się święto naszego kraju, które obchodzimy 

 w środę czyli 11 listopada 

 

No to zaczynamy....bądźcie uważni 

Wszystko zaczęło się od I wojny światowej w 1914 roku czyli tak zwanej 

wielkiej wojny . Największe mocarstwa w Europie stanęły z sobą do walki – 

Niemcy, Włochy i Austro-Węgry przeciwko Rosji, Francji i Anglii. Do nich 

dołączyły inne narody. Polska również wzięła udział w bo Polacy wierzyli w 

nadchodzące, po wygranej wojnie, zmiany w kraju. Dla Polaków był to 

bardzo trudny okres. Polski w tym czasie nie było na mapach...a jednak 

była....w polskich sercach…..dlatego ludzie oddawali za nią życie.  

Robimy klik 

https://youtu.be/-mI645aCTgo 

 

https://youtu.be/k-2SAGH1mMM-
https://youtu.be/PYd5i93h1Ls
https://youtu.be/-mI645aCTgo


  

Kontynuujmy dalej..... 

Marszałek Józef Piłsudski na swojej kochanej klaczy Kasztance wraz z 

dzielnymi żołnierzami polskimi walczył o Polskę i odbudowanie polskości. 

Działania wojenne doprowadziły do tego, że 11 listopada 1918 r. Niemcy 

przegrali I wojnę światową...Dlatego dziś oddajemy cześć Marszałkowi 

Józefowi Piłsudskiemu i cieszymy się, że mamy nadal swój język, swoją 

flagę i tożsamość. 

Wiemy, że nasz kraj ma ponad tysiąc lat i że mamy bogatą tradycję i 

historię. Wiemy też, że wielu polskich rycerzy, żołnierzy i innych 

bohaterów poświęciło swoje życie, by ratować nasz kraj w czasie wojen, 

gdy Polskę atakowały inne kraje. 

                       Na zdjęciu żołnierze polscy z Józefem Piłsudskim…… tak zwani piłsudczycy 

                

 

 

To dzięki nim cieszymy się, że możemy żyć w naszym wolnym kraju w którym mamy 

pokój, możemy spokojnie się uczyć, pracować i sami o sobie decydować wybierając 

władze w wyborach i mogąc mówić i pisać po polsku. 

Niech żyje Polska! 
 

 

 

 

A teraz oglądnijcie kawałek historii naszego kraju ….od I wojny światowej w 1914 



roku do 2000roku…….. 
 
https://youtu.be/lHyQA2HK7X4 

 

A co działo się przed I wojną światową? I Co to były te rozbiory Polski? 
 

W 1772 roku trzy mocarstwa, Austria, Prusy i Rosja, zabrały część Polskiej ziemi. 
Po kilkunastu latach w 1793 roku jeszcze raz zabrały ziemie Polski. Został nam już 
mały kawałek kraju. 
Ale to jeszcze nie koniec. Wszystkie te 3 państwa znowu dokonały podziału ziem 
polskich w 1795 i wtedy już NIC nie zostało, Polska zniknęła z mapy. 
To co zrobiły te 3 państwa nazywamy rozbiorami Polski. Polacy musieli teraz 
poddać się władzy tych krajów, nie mogli mówić w polskim języku i uczyć się 
historii swojej ojczyzny. 
 

 

 

Wynikiem tych rozbiorów był fakt, że Polacy nie mieli swojego kraju przez 123 lata. Przez ten 
cały czas bardzo chcieli go odzyskać. Żyło w tym czasie wielu odważnych ludzi, którzy nie godzili 
się na to, że ich kraj przestał istnieć i walczyli aby go odzyskać.  11 listopada 1918 roku odzyskali 
swoją ojczyznę. Polska znowu zaczęła istnieć jako wolny kraj. Dlatego co roku świętujemy 11 
listopada, po to , żeby nigdy nie zapomnieć o historii Polski i o bohaterach tego kraju, którzy 
uratowali naszą ojczyznę. 

A na zakończenie zobaczcie i posłuchajcie uważnie…. jeszcze to... 

https://youtu.be/lHyQA2HK7X4


 

https://youtu.be/4kNx5tziOAA 

 

Aż sama wzruszyłam się.......widocznie robię niezłe te swoje „pogadanki”...... 

Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.....i czekam na Was w czwartek.... 

 

Pani Bożenka 

https://youtu.be/4kNx5tziOAA

