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123 lata
1795 - 1918

Czego dokonali Polacy
podczas 123 lat, kiedy

Polski nie było na
mapie Europy?

(wybrane postaci)



Maria Skłodowska-Curie

Jedna z największych uczonych w dziedzinach
fizyki i chemii w historii świata.

Była zakochana w nauce.

Jako pierwsza na świecie otrzymała Nagrodę
Nobla dwa razy, była też pierwszą kobietą
noblistką.

1867 1934

przeczytaj więcej

nauka - walczyć wiedzą



Ignacy Łukasiewicz

1822 1982

Farmaceuta, społecznik, prowadził wzorowe
gospodarstwo, był przedsiębiorcą naftowym,
wynalazł lampę naftową.

przeczytaj więcej

nauka - walczyć wiedzą



Bronisław Piłsudski

1866 1918

Brat Józefa, etnograf, który
podczas zesłania na Syberię badał
życie i języki ludzi mieszkających
na Syberii.

przeczytaj więcej

nauka - walczyć wiedzą



Kazimierz Funk

1884 1976

Autor nazwy witamina, odkrywca
witamin z grupy B, badacz wielu
chorób, prekursor zdrowego stylu
życia.

4 razy nominowany do Nagrody Nobla.

przeczytaj więcej

nauka - walczyć wiedzą



Ludwik Zamenhof

1859 1917

Lekarz okulista, twórca języka esperanto,
8 razy nominowany do Nagrody Nobla.

Wierzył, że wspólny język skończy konflikty
między narodami.

przeczytaj więcej

nauka - walczyć wiedzą



Józef Hofmann

1876 1957
Utalentowany pianista, już jako 8 latek
koncertował w wielu krajach świata.

Był autorem ponad 70 wynalazków, m.in.
spinacza i wycieraczek samochodowych.

przeczytaj więcej

nauka - walczyć wiedzą



Henryk Sienkiewicz

1846 1916

Twórca wielu powieści historycznych
pisanych, aby pokrzepić serca Polaków.
Najbardziej znane tytuły: „Potop”, „Ogniem
i mieczem”, „Pan Wołodyjowski”, „Krzyżacy”,
„Quo Vadis” .

Kiedy w 1905 roku odbierał literacką Nagrodę
Nobla powiedział, że jest ona szczególnie
cenna dla syna polskiej ziemi. „Głoszono ją
umarłą, a oto jeden z dowodów, że żyje.”

przeczytaj więcej

sztuka - walczyć obrazem, dźwiękiem, słowem



Helena Modrzejewska

1840 1909

Była wielką aktorką, miała
w repertuarze 260 ról.

Zrobiła karierę w Ameryce.

przeczytaj więcej

sztuka - walczyć obrazem, dźwiękiem, słowem



Fryderyk Chopin

1810 1849

Najbardziej znany na świecie polski
kompozytor. Wyemigrował do Francji,
skąd wspierał środowiska Polaków.

przeczytaj więcej

sztuka - walczyć obrazem, dźwiękiem, słowem



Jan Matejko

1838 1893

Namalował ponad 300 obrazów i tysiące
rysunków. Jego historyczne malarstwo miało
przywracać Polakom wiarę w odzyskanie
niepodległości. Najbardziej znany obraz to
„Bitwa pod Grunwaldem”.

przeczytaj więcej

Jan Matejko, Bitwa pod Grunwaldem, 1872 - 1878

sztuka - walczyć obrazem, dźwiękiem, słowem



Śpiewamy razem i ćwiczymy język polski.
Posłuchaj piosenek i wpisz brakujące słowa.

Legiony to – żołnierska nuta,
Legiony to – ofiarny stos,
Legiony to – _____________ buta,
Legiony to – straceńców los,

My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka _____________,
Na stos, rzuciliśmy
Nasz życia _____________,
Na stos, na stos!

O ileż mąk, ileż cierpienia,
O ileż krwi, przelanych _______________,
Pomimo to nie ma zwątpienia,
Dodaje _____________ wędrówki kres.
My, Pierwsza Brygada …

Krzyczeli żeśmy stumanieni,
Nie wierząc nam, że ____________ to móc,
Leliśmy krew osamotnieni,
A z nami był nasz ____________
My, Pierwsza Brygada …

Nie chcemy _____________ od was uznania,
Ni waszych mów, ni waszych ____________,
Już skończył się _____________ kołatania,
Do waszych głów, do waszych ____________.
My, Pierwsza Brygada …

Umieliśmy w ogień ________________
Młodzieńczych wiar rozniecić skry,
Nieść życie swe dla _______________
I swoją krew i marzeń sny.
My, Pierwsza Brygada …

Potrafim dziś dla potomności
Ostatki swych poświęcić ____________,
Wśród fałszów siać siew szlachetności
Miazgą swych ____________, żarem swej krwi.
My, Pierwsza Brygada …

My, Pierwsza Brygada



Nie ma takiej _____________, nie ma
takiej chatki,
gdzie by nie kochały ułana
_________________.

Hej, hej, ułani, malowane dzieci,
niejedna panienka za wami poleci.

Niejedna panienka i niejedna wdowa,
zobaczy ułana, ______________ by
gotowa.

Hej, hej, ułani, malowane
_____________,
niejedna panienka za wami poleci.

Babcia umierała, jeszcze się
_______________:
czy na tamtym świecie, ułani,
______________?

Hej, hej, ułani, malowane dzieci,
niejedna panienka za wami poleci.

Śpiewamy razem i ćwiczymy język polski.

Hej, hej ułani

Posłuchaj piosenek i wpisz brakujące słowa.



walczyć o wolność

powstanie listopadowe – 1830 – 1831

powstanie styczniowe – 1863

I wojna światowa 1914 – 1918

11.11.1918 r. – odzyskanie
Niepodległości

Najważniejsze osoby w walce o
niepodległość Polski:

Józef Piłsudski, Ignacy Daszyński,
Roman Dmowski, Wojciech Korfanty,

Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
W południe zaśpiewajmy razem hymn!

www.niepodlegla.gov.pl

Pilnuj tekstu, rytmu i melodii.Wstań i zdejmij czapkę podczas hymnu. Zachowaj powagę i spokój gdy śpiewasz.

Zaśpiewaj swój hymn państwowy!

Hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”

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,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany
– Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

źródło: niepodlegla.gov.pl
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