Pan Tadeusz – Adam Mickiewicz 1834 rok
Litwo, Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie;
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił.
Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.
Panno święta, co Jasnej bronisz
Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie!
Ty, co gród zamkowy Nowogródzki
ochraniasz z jego wiernym ludem !
Jak mnie dziecko do zdrowia
powróciłaś cudem
Gdy od płaczącej matki, pod Twoją opiekę
Matka Boska Ostrobramska

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości

Ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości
Ani prawa do przyszłości”

11 Listopada Święto Niepodległości

wprowadzone do polskich świąt państwowych w 1937 roku
11Listopada Niemcy podpisały akt bezwarunkowej kapitulacji,
co oznaczało zakończenie krwawej Wojny Światowej, a Rada
Regencyjna przekazała władzę na ręce Józefa Piłsudskiego.
Dzień ten uznano za dzień odzyskania niepodległości.
Po 123 latach niewoli odrodziło się państwo Polskie.
Najstarszym symbolem Narodowym jest godło. Jest nim wizerunek orła
białego na czerwonej tarczy. W dzisiejsze święto warto przywołać kilka
popularnych postaci orła z okresu walk o niepodległość.

Ofiarowany martwą podniosłem powiekę;
I zaraz mogłem pieszo, do Twych świątyń progów
Iść za wrócone życie podziękować Bogu
Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono!...

Orzeł wojsk powietrznych

Oprac: Jerzy Malinowski

Orzeł polski z 1918 roku

Z tęsknoty za Ojczyzną powstawały poetyckie dzieła, dzisiaj
zapomniane, niemodne niektóre z nich należy przypomnieć:

Katechizm polskiego dziecka. Władysław Bejza 1912 rok
— Kto ty jesteś?
— Polak mały.
— Jaki znak twój?
— Orzeł biały
— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.
— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
— Czem ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.
— Czem zdobyta?
— Krwią i blizną.

.

Orzeł marynarki wojennej

W obliczu współczesnych zagrożeń, szczególnie dla polskiej
Rodziny; aktualny jest dwuwiersz Karola Balińskiego – 1856 rok,
błędnie przypisywanemu A. Mickiewiczowi:
„Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak
Polakiem”

— Czy ją kochasz?

— Kocham szczerze.
— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.
— Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dzieci
— Coś jej winien?
— Oddać życie.

Orzeł wojsk lądowych

Orzeł strzelecki legionowy

Rota – Maria Konopnicka – 1908 rok
Zmiana pierwszej strofki
dla dziewczynek:

—Kto ty jesteś?
— Polka mała.
—Jaki znak twój
_ Lilja biała.

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy…

1000 lat pod krzyżem

