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Najpiękniejsze wiersze patriotyczne: 

 

„Kto Ty jestes? Polak mały!” - Władysław Bełza 

Kto ty jesteś? Polak mały. 

Jaki znak twój? Orzeł biały. 

Gdzie ty mieszkasz? Między swemi. 

W jakim kraju? W polskiej ziemi. 

Czym ta ziemia? Mą ojczyzną. 

Czym zdobyta? Krwią i blizną. 

Czy ją kochasz? Kocham szczerze. 

A w co wierzysz? W Polskę wierzę. 

Czym ty dla niej? Wdzięczne dziecię. 

Coś jej winien? Oddać życie. 

 

„Hymn do miłości ojczyzny”- Ignacy Krasicki 

Święta miłości kochanej ojczyzny, 

Czują cię tylko umysły poczciwe! 

Dla ciebie zjadłe smakują trucizny 

Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. 

 

Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny 

Gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe, 

Byle cię można wspomóc, byle wspierać, 

Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. 

 

„Barwy ojczyste” - Czesław Janczarski 

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, 

A na tej fladze, biel i czerwień, 

Czerwień to miłość, Biel serce czyste, 

Piękne są nasze barwy ojczyste. 
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Narodowe Święto Niepodległości - święto państwowe w Polsce obchodzone 

corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, 

po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 

1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w 

okresie transformacji systemowej w 1989. Jest dniem wolnym od pracy. 

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 

11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny 

światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918, pieczętującego 

ostateczną klęskę Niemiec. 

Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 

listopada 1918, naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój 

głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj. Jędrzej Moraczewski opisał to słowami: 

„Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym 

momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! 

Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, 

bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą 

rządzili. (...) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało. (...)” 

W latach 1919-1936 rocznice odzyskania niepodległości świętowano w Warszawie 

jako uroczystości o charakterze wojskowym. Organizowano je zazwyczaj w pierwszą 

niedzielę po 11 listopada. W 1919 roku nie było sprzyjającej sytuacji by uczcić rocznicę 

odzyskania niepodległości, ponieważ trwały jeszcze wojny o granice Rzeczypospolitej. 

Pierwszy raz w pełni uroczyście upamiętniono odzyskanie niepodległości 14 listopada 1920. 

Tego dnia uhonorowano Józefa Piłsudskiego jako zwycięskiego Wodza Naczelnego w wojnie 

polsko-bolszewickiej wręczając mu buławę marszałkowską. 

Podczas okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 jawne świętowanie polskich świąt 

państwowych było niemożliwe. Organizatorzy przygotowywanych konspiracyjnie obchodów 

rocznicy 11 listopada, głównie w ramach małego sabotażu, byli narażeni na dotkliwe represje. 

Jednak mimo to pamięć o Święcie Niepodległości starano się podtrzymywać. W dniach 

poprzedzających 11 listopada na murach, ogrodzeniach, płytach chodnikowych pojawiały się 

afisze, ulotki i napisy „Polska żyje”, „Polska zwycięży”, „Polska walczy”, „Jeszcze Polska 

nie zginęła”, „11.XI.1918” itp., a od 1942 roku także znak Polski Walczącej. 

Częstokroć pomniki przystrajano biało-czerwonymi kwiatami i proporczykami, 

a w miejscach o trwałej symbolice narodowej mocowano flagę narodową. Również w prasie 
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konspiracyjnej, głównie w „Biuletynie Informacyjnym” podziemnej Armii Krajowej, 

zamieszczano artykuły przypominające o Święcie Niepodległości. 

W 1945 ustanowiono Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca, 

w rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN, i jednocześnie zniesiono Święto Niepodległości. 

W okresie PRL obchody rocznicy odzyskania niepodległości 11 listopada 

organizowane były nielegalnie przez środowiska niepodległościowe w tym piłsudczykowskie. 

Organizatorzy i uczestnicy tych uroczystości często byli represjonowani przez ówczesne 

władze państwowe. Wyjątek stanowiły lata 1980–1981, kiedy za sprawą działalności związku 

zawodowego „Solidarność” przywrócono Świętu Niepodległości należne miejsce 

w świadomości społecznej. 

W latach 80. delegacja władz państwowych w dniu Święta Niepodległości składała 

wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Niezależnie od władz środowiska opozycyjne 

w kolejnych latach organizowały własne obchody. 

Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL 

ustawą z 15 lutego 1989 pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”. 11 listopada 1997 

Sejm podjął uchwałę głoszącą m.in. Ta uroczysta rocznica skłania także do refleksji nad 

półwieczem, w którym wolnościowe i demokratyczne aspiracje Polaków były dławione przez 

hitlerowskich i sowieckich okupantów, a następnie – obcą naszej tradycji – podporządkowaną 

Związkowi Radzieckiemu komunistyczną władzę. 

Współcześnie, obchody Święta Niepodległości z udziałem najwyższych władz 

państwowych odbywają się na placu marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, przed Grobem 

Nieznanego Żołnierza. 

Inne formy obchodów to: Bieg Niepodległości organizowany od 1989 w Warszawie, 

Koncert Niepodległości organizowany od 2009 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego, 

wykłady i inscenizacje historyczne, koncerty patriotyczne, czy parady ulicami miast, 

np. Marsz Niepodległości. 

W 2018 zorganizowano obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. 

W związku z pandemią tegoroczne obchody będą miały skromniejszy charakter, 

ale nie możemy zapomnieć o tym tak ważnym dla nas święcie narodowym. 

 

Pozdrawiam 

Katarzyna Jankowska 
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