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Święto 
Niepodległości 



„W historii Polski tak się składa
Był kiedyś ponad wiek niewoli.
Jedenastego listopada
nasz kraj z niewoli się wyzwolił.

I wtedy myśl powstała taka,
By przez szacunek dla przeszłości
ten dzień na zawsze dla Polaka
Pozostał Świętem Niepodległości.” 



„A jak Ciebie kto zapyta:
Kto ty taki, skąd ty rodem?
Mów, żeś z tego łanu żyta,
Żeś z tych łąk co pachną miodem.
Mów, że jesteś z takiej chaty,
Co piastowską chatą była,
Żeś z takiej ziemi, której kwiaty
Gorzka rosa wykarmiła”



„Kiedy nagle las zaszumi,
Mowę sosny gdy zrozumiesz…
To jest Polska
Gdy zobaczysz gdzieś topole
Królujące ponad polem…
To jest Polska
Gdy zobaczysz płowe wrzosy
Rozbłyskane w kroplach rosy
To jest Polska
Kiedy drogim jest ci w życiu
Żyto srebrne przy księżycu
To jest Polska
Ujrzysz biały krzyż wycięty
Hełm i piasek święty
To jest Polska„



„Wolność…to lot gołębi,
nad dachami…
To orzeł szybujący,
pod chmurami…
O świcie, ptaków śpiew
i dziecka radosny śmiech…
Wolność…to słowo za które
nie odpowiesz karą.
To miłość – nie dająca się
zmierzyć, żadną miarą…
To chleb – na stole pachnący -
kwiaty, nie zdeptane na łące
i strumyka srebrzący plusk…
Ale Wolność…
To cenna krew,
naszych dziadów i ojców Zew…
To krzyż w lesie,
pośród szumiących drzew…
I człowiek…
Który swoje Życie
…za Ojczyznę…
oddać jest gotowy.
Oto jest cena… za Wolność



„Ojczyzna zwykłe słowo,
A tyle znaczy (...)
Ojczyzna – to jabłonie kwiatami obsypane
I modre chabry w zbożu i jasny śpiew skowronka
I srebrnołuskie fale, odrzańskie i wiślane
Skalista grań tatrzańska i mazowiecka łąka (...)
Ojczyzna – to wsie, miasta, ulice i stadiony
I wszystkie polskie huty.
I wszystkie polskie szkoły
To porty i okręty, i morza brzeg zielony –
To zwykły dzień roboczy i święta dzień wesoły.
Ojczyzna – to czas dawny,
Ojczyzna – to czas bliski
To miły dom rodzinny i matki oczy jasne
Ojczyzna – to jest mowa znajoma od kołyski
Ojczyzna – to my sami, to serca nasze własne.”



„I cóż powiedzą tomy słowników,
Lekcje historii i geografii,
Gdy tylko o niej mówić potrafi
Krzak bzu kwitnący i śpiew słowików.

Choć jej granice znajdziesz na mapach,
Ale o treści, co je wypełnia,
Powie ci tylko księżyca pełnia
I mgła nad łąką, i liści zapach.

Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?
W niewymierzonej krainie leży.
Jest w każdym wiernym sercu Polaka,
Co o nią walczył, cierpiał i wierzył.

W szumie gołębi na starym rynku,
W książce poety i na budowie,
W codziennej pracy, w życzliwym słowie,
Znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku.”
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