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Narodowe Święto Niepodległości
to najważniejsze polskie święto państwowe. 

Obchodzimy je co roku w dniu 11 listopada na pamiątkę
odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r.

Polska nie istniała przez 123 lata.
 



Pamiętajmy o tych, którzy walczyli za naszą wolność. 
Walczyli o Polskę, nie o zaszczyty czy sławę, 

gdyż jak napisał Henryk Sienkiewicz:
„Nazwiska rycerzy, prześwietne czyny, wielkie poświęcenia

zginęły w pamięci, bo nie zapisał ich kronikarz 
i nie wyśpiewała lutnia. Ale pod potęgą tych usiłowań 

ugięła się wreszcie moc nieprzyjacielska”. 



Z okazji tegorocznego 
Narodowego Święta  Niepodległości 

zapraszamy do przeczytania 
wybranych wierszy patriotycznych.



Ignacy Krasicki, 
„Święta miłości kochanej
ojczyzny”, 1774

Święta miłości kochanej Ojczyzny,
 Czują Cię tylko umysły poczciwe!
 Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
 Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe.
 Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,
 Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe.
 Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
 Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.



Dziś dla nas, w świecie nieproszonych gości, 
W całej przeszłości i w całej przyszłości 

Jedna już tylko jest kraina taka, 
W której jest trochę szczęścia dla Polaka, 
Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie 

Święty i czysty, jak pierwsze kochanie, 
Niezaburzony błędów przypomnieniem, 

Niepodkopany nadziei złudzeniem, 
Ani zmieniony wypadków strumieniem. 

Gdziem rzadko płakał, a nigdy nie zgrzytał, 
Te kraje radbym myślami powitał, 

Kraje dzieciństwa, - gdzie człowiek po świecie 
Biegł jak po łące, a znał tylko kwiecie 

Małe i piękne, jadowite rzucił, 
Ku pożytecznym oka nie odwrócił,

Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz” - „Epilog” (fragment), 1834 

Ten kraj szczęśliwy, ubogi i ciasny! 
Jak świat jest boży, tak on był nasz własny! 

Jakże tam wszystko do nas należało, 
Jak pomnim wszystko, co nas otaczało: 

Od lipy, która koroną wspaniałą 
Całej wsi dzieciom użyczała cienia, 

Aż do każdego strumienia, kamienia, 
Jak każdy kątek ziemi był znajomy 
Aż po granicę, po sąsiadów domy! 

I tylko krajów tych obywatele 
Jedni zostali wierni przyjaciele, 

Jedni dotychczas sprzymierzeńcy pewni! 
Bo któż tam mieszkał? - Matka, bracia, krewni, 

Sąsiedzi dobrzy.



Cyprian Kamil Norwid, „Moja piosnka [II]”, 1854
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie

Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie... 

*
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą

Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie... 

*
Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony

Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

 

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie,

Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

 *
Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,

Do tych, co mają tak za tak -- nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

 *
Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?

I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojéj...

Tęskno mi, Panie...
 



Maria Konopnicka, 
„Tam, w moim kraju...”,
1915

Tam, w moim kra ju, w da le kiej stro nie 
Sto gwiazd zga szo nych stoi w ko ro nie, 
Sto gwiazd zga szo nych nad po lem stoi, 
Jak stu ry ce rzy w że la znej zbroi. 

Tam, w moim kra ju, w da le kiej stro nie 
Sto serc go rą cych tę sk no tą pło nie, 
Sto serc go rą cych w pier si ude rza 
Jak duch w że la zne bla chy pan ce rza. 

Tam, w moim kra ju, w da le kiej stro nie 
Sto wi chrów tęt ni przez pu ste bło nie, 
Sto wi chrów tęt ni przez szlak ste po wy 
Jak stu ru ma ków w zło te pod ko wy. 

A jak prze mi nie sto dni, sto nocy, 
Wsta ną ry ce rze w serc ży wych mocy, 
Wsta ną ry ce rze, do się dą ko nie, 
Za pa lą gwiaz dy w zło tej ko ro nie. 



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.

Antoni Słonimski, 
„Polska”

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. 



Kazimierz Wierzyński,
„Ktokolwiek jesteś 

bez ojczyzny”,
1942

Ktokolwiek jestes bez ojczyzny 
 Wstąp tu, gdzie czekam po kryjomu: 

 W ugornej pustce jałowizny 
 Będziemy razem nie mieć domu. 

 
 Kto się zapatrzył w tamte strony, 

 Gdzie dotąd niebo nocą ciemną 
 Od łuny drży nieugaszonej, 

 Niech w noc tę głębiej idzie ze mną. 
 

 Komu się śnią włóczone kości 
 Przez psy na polach, gdzie rozpaczą 

 Brzozy odarte jeszcze płaczą, 
 Niech mi to wyzna w samotności. 

Bo z mgieł jesiennych, przez ścierniska, 
 W badylach, perzu, kłębem pnączy 

 Szept jakiś z trudem się przeciska 
 I w samo serce, w krew sięsączy. 

 
 Bo nie ma ziemi wybieranej, 

 Jest tylko ziemia przeznaczona, 
 Ze wszystkich bogactw - cztery ściany, 

 Z całego świata - tamta strona. 



Wisława Szymborska, 
„Gawęda o miłości ziemi ojczystej”, 1954

Bez tej mi ło ści moż na żyć,
 mieć ser ce pu ste jak orze szek,
 ma lut ki los na parst kiem pić
 z dala od zgry zot i po cie szeń,
 na wła sną mia rę znać na dzie ję,
 w mro ku kry jów kę so bie wić,
 o bla sku próch na mó wić „dnie je”,
 o bla sku słoń ca nic nie mó wić.

 Ja kiej mi ło ści bra kło im,
 że są jak okno wy pa lo ne,
 roz bi te szkło, roz wia ny dym,
 jak drze wo z na gła po wa lo ne,
 któ re za płyt ko wro sło w zie mię,
 któ re mu wy rwał wiatr ko rze nie
 i jesz cze żyje cząst kę cza su,
 ale już tra ci swe zie le nie
 i już nie szu mi w chó rze lasu?

Zie mio oj czy sta, zie mio ja sna,
 nie będę po wa lo nym drze wem.
 Co dzien nie moc niej w cie bie wra stam
 ra do ścią, smut kiem, dumą, gnie wem.
 Nie będę jak ze rwa na nić.
 Od rzu cam pu sto brz mią ce sło wa.
 Moż na nie ko chać cię – i żyć,
 ale nie moż na owo co wać.

 Ta daw ność jej w głę bo kich war stwach...
 Cza sem po środ ku dro gi sta nę:
 może nie zna nych pie śni garst ka
 w skrzy ni że la zem na bi ja nej,
 a może dzban, a może łuk
 jesz cze się w ło nie zie mi grze je,
 może pra daw ny domu próg
 ten, któ rym wkro czy li śmy w dzie je?

Stąd idę my ślą w przy szłe wie ki,
 wy obra że nia nowe skła dam.
 Ka mień le żą cy na dnie rze ki
 oglą dam i kształt jego ba dam.
 Z tego ka mie nia rzeź biarz przy szły
 wy rzeź bi gło wę ró wie śni ka.
 Ten ka mień leży w nur cie Wi sły,
 a w nim po tom na twarz ukry ta.

 By na tej twa rzy spo kój był
 i do broć, i ro zum ny uśmiech,
 na ród mój nie ża łu je sił,
 wal czy i two rzy, i nie uśnie.
 Pier ście nie świetl nych lat nad nami,
 zie mia oj czy sta pod sto pa mi.
 Nie będę pta kiem wy pło szo ny m 
a ni jak pu ste gniaz do po nim. 



Wszystko tobie, ukochana ziemio,
 nasze myśli wciąż przy tobie są,

 tobie lotnik triumf nad przestrzenią,
 a robotnik daje dwoje rąk.

 Ty przez serce nam jak Wisła płyniesz,
 brzmi jak rozkaz Twój potężny głos,

 murarz, żołnierz, cieśla, zdun, inżynier
 wykuwamy twój szczęśliwy los. Ukochany kraj,

 umiłowany kraj,
 ukochane i miasta, i wioski,

 ukochany kraj,
 umiłowany kraj,

 ukochany, jedyny, nasz, polski.
 Ukochany kraj,

 umiłowany kraj,
 ukochana i ziemia, i nazwa,

 ukochany kraj,
 umiłowany kraj,

 nasza droga i słońce, i gwiazda.

Konstanty Ildefons Gałczyński, „Ukochany kraj”, 1957 

My trudności wszystkie pokonamy,
 żaden wróg nie złamie hartu w nas,
 w słońce jutra otworzymy bramy,
 rozśpiewamy, rozświecimy czas.
 To dla ciebie najgorętsze słowa,

 wszystkie serca, siła wszystkich rąk,
 to dla ciebie, piękna i Ludowa,

 każdy dzień i każdy nowy dom. Ukochany kraj,
 umiłowany kraj,

 ukochane i miasta, i wioski,
 ukochany kraj,

 umiłowany kraj,
 ukochany, jedyny, nasz, polski.

 Ukochany kraj,
 umiłowany kraj,

 ukochana i ziemia, i nazwa,
 ukochany kraj,

 umiłowany kraj,
 nasza droga i słońce, i gwiazda. 



Czesław Janczarski,
„Barwy ojczyste”

Powiewa flaga,
 gdy wiatr się zerwie.

 A na tej fladze
 biel jest i czerwień.
 Czerwień to miłość,
 biel - serce czyste.

 Piękne są nasze
 barwy ojczyste.
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