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doradca metodyczny historii/wos 
WODN w Skierniewicach 

Scenariusz uroczystości szkolnej poświęcony obchodom Narodowego Dnia Niepodległości, który można 

wykorzystać w formie online. Materiał może posłużyć jako przykładowy do innych wydarzeń 

odbywających się w szkole, np. Dzień Praw Człowieka, Dzień Tolerancji. 

 

Uroczysty wstęp: 

11 listopada 1918 r. Józef Piłsudski z rąk  Rady Regencyjnej otrzymał władzę  wojskową                             

i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały 

zawieszenie broni kończące działania zbrojne Wielkiej Wojny. Po 123 latach Polska 

odzyskiwała niepodległość. 

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym, ale w tych 

pierwszych dniach listopada spełniał się piękny sen Polaków o wolności. 

Już 16 listopada 1918 r.  Józef Piłsudski wystosował do wielu państw świata  Telegram notyfikujący 

powstanie Państwa Polskiego.  

Do P. Prezydenta Stanów Zjednoczonych, Do Królewskiego Rządu Angielskiego, Do Rządu Rzeczypospolitej 

Francuskiej, Do Królewskiego Rządu Włoskiego, Do Cesarskiego Rządu Japońskiego, Do Rządu 

Rzeczypospolitej Niemieckiej i do Rządów wszystkich Państw wojujących               i  neutralnych 

Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie 

Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. 

Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć 

się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii 

sprzymierzonych - wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym. 

Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski 

zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski - przez ustrój, 

zbudowany na porządku i sprawiedliwości. 

Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do 

Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje 

Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej. 

     Wódz Naczelny                                                    Za Ministra Spraw Zagranicznych 

     Piłsudski                                                                                    Filipowicz 

 

Warszawa, 16 XI 1918 r. 

 

Na pamiątkę listopadowych wydarzeń obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto 

państwowe, ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 r., ale nie obchodzone od 1939 r. a następnie 



zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 r..  Przywrócono je dopiero w 1989 roku. I 

tak jest do dziś! 

 

Szanowni Państwo. 

Nie możemy w tym roku całą Wspólnotą naszej szkoły wziąć fizycznie udziału w uroczystości 

upamiętniającej Dzień Niepodległości. To ważne święto w historii Państwa Polskiego, gdyż  ta data 

uświadamia nam jak cenną wartością jest suwerenność, wolność, demokracja i solidarność. 

Zapraszamy całą Społeczność Szkoły do obchodów narodowego Święta Niepodległości online – w 

formie mini Festiwalu Filmowego,  poświęconego 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej.  

Ponadto zapraszamy do wysłuchania pieśni patriotycznych, aby uświetnić nasze szkolne 

świętowanie.  (UWAGA: tu proszę opcjonalnie nagrać pieśni patriotyczne śpiewane przez młodzież 

Waszej szkoły lub przygotować je z portalu internetowego) 

Pieśń patriotyczna: Rota 

https://www.youtube.com/watch?v=o_VL6ZYv2bE&t=25s 

 

Pieśń patriotyczna: My Pierwsza Brygada 

https://www.youtube.com/watch?v=_k24j4F2o9w 

 

Filmy - Bitwa warszawska: 

https://www.youtube.com/watch?v=Un1HUMNpaGk 

https://www.youtube.com/watch?v=rbM89VhfyOw 

https://www.youtube.com/watch?v=HTlX_162Qog - ten film dostępny jest na stronie Muzeum 

Historii Polski:     

https://muzhp.pl/pl/p/248/wejdz-do-kina 

 

Pieśń patriotyczna - Szara piechota (Maszerują strzelcy) 

https://www.youtube.com/watch?v=t815V9viQeU&list=PLrVA1JTiza9VtByQkM7HV2GUzafZeIZ

8O 

Bitwa Warszawska 1920 - film animowany: 

https://www.youtube.com/watch?v=13Nn_2sAnR4 

Zapraszam serdecznie! 

Zaproponowałam scenariusz, który możecie Państwo zmodyfikować, dostosować do każdej innej 

uroczystości, adekwatnie dobierając materiały.  

Można go również wykorzystać jako propozycję lekcji historii czy godziny wychowawczej. Do 

wybranych filmów można także opracować krótkie karty pracy, które uczniowie w trakcie 

prezentowanych filmów (lub jako zadanie domowe) mogą na bieżąco wypełniać.  
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