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Komentarz do prezentacji 

Podczas projekcji przygotowanej prezentacji uczniowie biorący udział w projekcie 

edukacyjnym czytają przygotowane informacje do poszczególnych slajdów 

 

PROJEKT  

W DRODZE DO SUKCESU 

 

MAŁY PROJEKT 

 

NASZA NIEPODLEGŁA 

102 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIPODLEGŁOŚCI 

75 LAT POMORZA ZACHODNIEGO 

 

SLAJD 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

W Projekcie 

W drodze do sukcesu 

  

Nasza niepodległa 

102 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości 

75 lat Pomorza Zachodniego 

 

Brały udział: 

Chodyma Aleksandra 

Krawczyk Paulina 

Mela Rozalia 

Rudzik Amelia 

Smolarek Karolina 

Wojdyło Julia 

Opiekunem projektu jest pan Witold Kaleczyc 

 

SLAJD 14 

Pomorze zachodnie leży w Polsce nad morzem Bałtyckim, w północno zachodniej części naszego 

kraju. 

 

SLAJD 15 

Pomorze Zachodnie, było częścią państwa pierwszych Piastów. Mieszko I po przyjęciu przez 

Polskę chrztu w 966r. przyłączył pomorze zachodnie do Polski. 

 

SLAJD 16 

Bolesław Chrobry odziedziczył po ojcu Pomorze i Szczecin, ale pochłonięty wojną z cesarzem 

Henrykiem II utracił kontrolę nad ujściem Odry, Polska utraciła Pomorze Zachodnie. 

 

SLAJD 17 

W 1121 roku na Pomorze Zachodnie powrócił Bolesław III Krzywousty, uzależnił księstwo od 

Polski, ustanawiając Warcisława I, miejscowego władcę, swoim lennikiem. Piastowie pochłonięci 

walkami o Kraków utracili kontrolę nad Szczecinem już w 1181 roku. W następnych stuleciach 

Pomorze Zachodnie stało się obszarem zainteresowania Danii, Brandenburgii, Szwecji i Cesarstwa 

Niemieckiego. 

  

SLAJD 18 

W 1945r., po II wojnie światowej, Pomorze Zachodnie wraz ze Szczecinem znalazło się  

w granicach Polski. 

 

SLAJD 19 - 26 

Chrzest Polski, rozbicie dzielnicowe, Łokietek i zjednoczenie ziem polskich, Jagiellonowie i 

unia Polski z Litwą, Grunwald, Sobieski pod Wiedniem, Konstytucja 3 maja, rozbiory, powstania 
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narodowe, odzyskanie niepodległości, II wojna światowa, Westerplatte, Armia Krajowa, powstanie 

warszawskie, Oświęcim, Katyń,  papież Polak, Sierpień’80, Solidarność, stan wojenny, Okrągły 

Stół, pierwszy niekomunistyczny premier Polski.  

Wreszcie wyjście wojsk radzieckich z Polski w 1993 roku… 

 

To wszystko powinniśmy wiedzieć z kart historii, ale czy znamy daty rozbiorów, powstań 

narodowych? Wiemy kim był Romuald Traugutt, Józef Piłsudski, Władysław Sikorski, Jacek 

Kuroń, czy Lech Wałęsa? Czy, słyszeliśmy o pokoleniu Kolumbów czy Żołnierzach Armii 

Krajowej? Dla których wolność, patriotyzm, umiłowanie ojczyzny nie były pustymi hasłami, ale 

stanowiły treść ich życia i działania. Dla nich odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli było 

wydarzeniem, które kształtowało ich postawę życiową i patriotyczną.  

A dla nas młodych, czy miłość do narodu dyktuje nam potrzebę poznania jego historii  

i kultury? Czy cechuje nas troska o los narodu i Ojczyzny? Czy zdajemy sobie sprawę czym jest dla 

nas i naszej Ojczyzny wolność? 

 

SLAJD 27 

Cyprian Kamil Norwid powiedział że:  

„ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”. 

Miały tego świadomość przeszłe pokolenia, a czy my rozumiemy swoje obowiązki 

względem ojczyzny. Czy szanujemy symbole narodowe, troszczymy się o poprawność języka 

polskiego, czy zachowujemy polskie tradycje narodowe. Zastanówmy się nad odpowiedzią na te 

pytania. 

   

SLAJD 28, 29 

Tragedię naszego narodu rozpoczęły 3 rozbiory Polski dokonane przez Rosję, Prusy i 

Austrię.  Po 3 rozbiorze w 1795r. Polska na długie lata zniknęła z map Europy, Polska przestała 

istnieć. 

 

SLAJD 30, 31 

Ale nie myślcie, że Polacy się poddali. Już w 1797 r., czyli 2 lata po III rozbiorze, we 

Włoszech generał Jan Henryk Dąbrowski zaczął tworzyć wojsko polskie - Legiony Polskie. W jego 

szeregach znalazło się kilka tysięcy żołnierzy. To właśnie wtedy Józef Wybicki napisał pieśń, która 

jest dziś naszym hymnem państwowym, a nosi tytuł „Mazurek Dąbrowskiego”. 

 

SLAJD 32 - 34 

Następnym krokiem ku niepodległości były powstania listopadowe  

i styczniowe. Do historii przeszły pod takimi nazwami, ponieważ wybuchły w listopadzie 1830 r. 

i styczniu 1863r.  

Za niepodległość i wolność oddali życie najlepsi synowie naszej ojczyzny. Pozostały po 

nich groby, wygnanie i tęsknota za Tą, co nie zginęła... 

Oba powstania zakończyły się klęską. 

Mimo ofiar wzmocniły one tożsamość narodową Polaków. 

 

SLAJD 35 

Próby przeciwstawienia się zaborcy nie uchodziły Polakom na sucho. Po powstaniach 

naszych rodaków czekały represje, zaborcy wtedy z wielką siłą zaczęli kraj germanizować  

i rusyfikować. 

 

Recytator - pytania ucznia do Sali i wszyscy odpowiadają 

— Kto ty jesteś? 

— Polak mały. 

— Jaki znak twój? 

— Orzeł biały. 

— Gdzie ty mieszkasz? 

— Między swemi. 

— W jakim kraju? 
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— 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. 

— Coś ty dla niej? 

— Wdzięczne dziecię. 

— Coś jej winien? 

— Oddać życie. 

 

 

SLAJD 36 - 38 

Wkrótce wybuchła I wojna światowa. Rok 1914 wstrząsnął światem. Dawni zaborcy stanęli 

przeciwko sobie. Polacy tracili życie walcząc w armii rosyjskiej, pruskiej czy austriackiej często 

przeciwko sobie. 

Smutne było żołnierskie życie. Bracia, synowie, ojcowie szli na wojnę tęsknili za domem i 

nie wiedzieli, czy wrócą. 

 

SLAJD 39 - 46 

W żołnierzach ludzie pokładali nadzieje i nadzieje te spełniły się. 

Rok 1918 – wielka radość. Koniec I wojny światowej Polsce przyniósł niepodległość.  

 Pierwsza wojna światowa zakończyła się klęską Niemiec i Austrii oraz rewolucją w Rosji. I 

właśnie dzięki tym  wydarzeniom i walce Polaków o wolność naszego kraju 11 Listopada 1918 

roku powstało Niepodległe Państwo Polskie. 11 listopada Polska odzyskuje niepodległość po 123 

latach niewoli. J. Piłsudski otrzymuje wkrótce najwyższą władzę jako Naczelnik Państwa. 

 

SLAD 47 - 51 

Podpisane w dniu 11 listopada zawieszenie broni przyniosło naszemu Narodowi od dawna 

oczekiwane wyzwolenie spod zaborów. Ten akt dziejowej sprawiedliwości nie był tylko skutkiem 

sprzyjającej sytuacji politycznej w ówczesnej Europie, był owocem wytrwałego zmagania całego 

Narodu o zachowanie tożsamości i wolności.  

Wielu synów Polski poświęcało tej sprawie swoje talenty, siły i wytężoną pracę. Liczni 

spośród nich ponosili trudy emigracji przymusowej. Wielu w końcu zapłaciło za wolność Ojczyzny 

najwyższą cenę, przelewając krew i oddając życie w powstaniach i na różnych frontach wojennych. 

 

SLAJD 52 - 54 

Wolna Polska jednak na jak długo? 

Rok 1939 znów zabrał nam naszą utęsknioną wolność. Kiedy wydawać by się mogło, że 

staliśmy się jej szczęśliwymi dziećmi, podstępnie ją wykradziono.  

II Wojna Światowa, która trwała w latach 1939 -1945, pochłonęła tysiące Polaków. Polskich 

żołnierzy, lekarzy, profesorów, nauczycieli, księży….  

Polacy walczyli do końca SKŁADAJĄC PRZYSIĘGĘ SWOJEJ OJCZYŹNIE 

 

SLAJD 55 - 68 

 W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej 

kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie 

mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli 

walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego. 

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń 

Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, 

cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg. (Przysięga żołnierzy Armii Krajowej)  

 

http://www.bliskopolski.pl/leksykon/armia-krajowa/
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Przyjmuję cię w szeregi Armii Polskiej walczącej z wrogiem w konspiracji  

o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie 

twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią. 

 

SLAJD 69 - 81 

Po II wojnie światowej, aż do 1989 roku, Polska nie była wolnym krajem.  

W Polsce panował złowieszczy system totalitarny - komunizm.  

Dziś mamy naszą upragnioną i wyśnioną WOLNOŚĆ i nigdy nie dopuśćmy do jej utracenia.  

Pamiętajmy słowa Georga Byrona, które mówią o obowiązku walki pokoleń  

o wolność i niepodległość:  

„Walka o wolność gdy się raz zaczyna krwią ojca spada dziedzictwem na syna”.  

 

SLAJD 82 - 90 

Wolności jednak nie można rozpatrywać tylko jako wolności ojczyzny. Spojrzeć na problem 

należy głębiej. Wolne chcą być nie tylko narody lecz ludzie. Do szeroko pojętej wolności zaliczymy 

naszą moralność, wolność religijną, duchową i twórczą. Zatem wsłuchajmy się w słowa Jana Pawła 

II, który powiedział: 

„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość  

i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie 

o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”. 

Naród nasz nigdy nie ustawał w walce o wolność! 

 

SLAJD 91 - 95 

Każde minione pokolenie Polaków wierzyło niezłomnie, że upragniona wolność kiedyś 

nadejdzie. Ta wiara przekazywana była z ojca na syna. Ona nakazywała im pracować i żyć dla 

Ojczyzny, a jeśli zajdzie potrzeba, oddać dla niej życie. I tak było. Umierali na polach bitew, w 

więzieniach i na zesłaniu. Dlatego uroczyście obchodząc dzień 11 listopada jako święto narodowe, 

nie wolno nam o nich zapomnieć, a pamięć o ich poświęceniu winniśmy przekazywać kolejnym 

pokoleniom, naszym dzieciom i naszym wnukom. Tylko w ten sposób spłacimy dług wdzięczności 

wobec naszych przodków, którzy cierpieli i przelewali krew, aby Polska była wolna. 

My dziś żyjemy w wolnym państwie. Jest ono owocem troski osobistej każdego obywatela. 

Wolne państwo to przede wszystkim wolni obywatele. 

Szczytem wolności jest miłość i odpowiedzialność,  

Wolny jest ten, kto nigdy nie cofa danego słowa, kto nie kłamie, kto potrafi do śmierci 

kochać tych, którym przysięgał miłość – miłość małżeńską i rodzicielską czy miłość do ojczyzny.  

 


