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Piłsudski

 
W latach 1918–1922 
naczelnik państwa,

 pierwszy marszałek Polski (1920);
 przywódca obozu sanacji

 po przewrocie majowym (1926),
 dwukrotny premier Polski

 (1926–1928 i 1930);
 wywarł decydujący wpływ 

na kształt  polityki wewnętrznej 
i zagranicznej II RP.

Józef Klemens Piłsudski 

(ur. 5 grudnia 1867 
w Zułowie,

 zm. 12 maja 1935 
w Warszawie)

Polski działacz 
społeczny 

i niepodległościowy, 
żołnierz, polityk, 

mąż stanu.

Od 1892 członek 
Polskiej Partii Socjalistycznej

 i jej przywódca w kraju,
 twórca Organizacji
 Bojowej PPS (1904)
 i Polskiej Organizacj
i Wojskowej (1914),

 kierownik Komisji Wojskowej i
 Tymczasowej Rady Stanu (1917),

 od 11 listopada 1918 
naczelny wódz Armii Polskiej,





11 LISTOPADA
Święto

Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości 
obchodzimy co roku 11 listopada. 

W tym dniu wspominamy czas,
 w którym Polska odzyskała niepodległość



Polska w 1918 roku po 123 latach 
odzyskała niepodległość. 

Czyli znowu pojawiła się na mapie
świata jako wolny kraj. 

Utraciliśmy wolność
poprzez rozbiory, w 1795 roku. 

Austria, Prusy oraz Rosja
 odebrali nam Polską ziemię.
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Pieśń Legionów



Pieśni
Patriotyczne



Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –

Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski...
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Moja mała 
Ojczyzna

Joanna Białobrzeska

Jest na mapie mała kropka,
ja tu mieszkam, tu mnie spotkasz.

Jakie ciekawie i wesoło
w moim świecie naokoło.

Na podwórku trzy kałuże,
położyły się przy murze,

trzepak bardzo dziś kaprysi –
duży dywan na nim wisi.

Słońce z cieniem gra tu w berka,
pan kominiarz z dachu zerka,
teraz chyba każdy przyzna,
że jest piękna ma Ojczyzna!


