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ZNAWCA ZIEMI OJCZYSTEJ I
1. Przeczyta poprawnie po polsku na zbiórce zastępu krótkie opowiadanie, którego nauczył
się wcześniej.
2. Zadeklamuje na kominku lub zbiórce krótki polski wiersz.
3. Przygotuje do przeczytania na zbiórce legendę, względnie opowiadanie, lub treść polskiej
książki.
4. Na mapie konturowej (na której są oznaczone tylko większe rzeki i punkty miast) umieści:
kolejne stolice Polski /Gniezno, Kraków, Warszawa/, oraz miasta Katowice, Poznań, Łódź,
Wrocław, Zakopane i Częstochowę.
5. Poda nazwę polskiego morza i wymieni trzy porty polskie.
6. Zna trzy legendy związane z powstaniem Państwa Polskiego.
7. Zna datę Chrztu Polski i imię panującego wówczas władcy. Wie skąd przybyła do Polski
wiara chrześcijańska.
8. Potrafi opowiedzieć o świętym Wojciechu, świętym Stanisławie biskupie i o świętej Kindze.
9. Wymieni
najważniejsze
wydarzenia
z
okresu
panowania
Piastów:
Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Łokietka i Kazimierza
Wielkiego.
10. Wie z jakiej miejscowości w Polsce wywodzi się jego rodzina i pokaże okolice (miasto) na
mapie.

Bardzo dawno temu ziemie polskie były pokryte borami i lasami. Nie wiemy nic pewnego o tym co
się wówczas działo, ale mamy z tego okresu legendy.

LECH, CZECH i RUS
Dawno temu, trzej bracia: Lech, Czech i Rus, ruszyli w świat, pragnąc osiedlić się na nowych
ziemiach. Dotarli oni do bardzo gęstych borów i tam postanowili rozejść się, każdy w inna stronę.
Rus poszedł na wschód, Czech na południe, gdzie krzyżowały się drogi handlowe, a Lech
zdecydował pozostać w tych okolicach.
Pewnego wieczoru Lech przybył na bardzo dużą polanę, na której rósł ogromny dąb. Pod tym
dębem postanowił Lech trochę odpocząć. Właśnie zachodziło słońce, a niebo na zachodzie było
czerwone od zachodzącego słońca.
Nagle spomiędzy gałęzi dębu wyleciał przestraszony biały orzeł. Lech zauważył, że na dębie było
gniazdo z małymi pisklętami.
Lech, widząc białego orła na tle czerwonego nieba, uznał ten symboliczny znak, że ma się w tym
miejscu osiedlić.
Został więc Lech na tej polanie i zbudował tam swój gród, który nazwał „GNIEZNO”. Zaś jego ludzi
nazwano Lechitami lub Polanami.
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POSTRZYŻYNY ZIEMOWITA
Żył sobie Piast, syn ziemi polskiej, wraz z rodziną. Miał on kilka córek i syna, który nazywał się
Ziemowit i który właśnie ukończył siedem lat.
Był wówczas taki zwyczaj, że kiedy chłopiec ukończył siedem lat, to obcinano mu po raz pierwszy
długie włosy i od tego czasu przechodził on spod opieki matki pod opiekę ojca. Zaczynał uczyć się
sztuki polowania i wojowania. A że Piast był kołodziejem, to z pewnością Ziemowit zaczął uczyć się
również jak robić koła do wozów.
Na postrzyżyny syna zaprosił Piast wielu gości. Ale zjawili się też dwaj nieznani przybysze (święci
Cyryl i Metody). Na piersiach nosili oni duże krzyże. Nikt z obecnych nie wiedział, co te krzyże
oznaczały, gdyż Piast i jego goście byli poganami.
Piast zaprosił do stołu gości i wówczas ojciec obciął uroczyście Ziemowitowi włosy. Wówczas jeden
z nieznanych gości wstał, zrobił znak krzyża nad głową Ziemowita, podniósł ręce do góry i
powiedział: „Światło łaski Bożej spadło na ród Piastów, bo ród ten zostanie wyniesiony nad inne i
będzie trwał przez wieki”.
Nikt z obecnych nie wiedział co te słowa miały znaczyć. Dwaj nieznani przybysze nagle znikli, a
pozostali goście dłuższy czas siedzieli w milczeniu.
Słowa nieznanych gości spełniły się, skoro królowie z rodu Piastów panowali przez wiele lat, bo aż
do roku 1370.

DYNASTIA PIASTÓW (965-1370)
Mieszko I
Boleslaw Chrobry
Mieszko II
Kazimierz Odnowiciel
Bolesław Smiały
Władysław Herman
Bolesław Krzywousty
(Rozbicie Dzielnicowe
Władysław Łokietek
Kazimierz Wielki

/965-992/
/992-1025/
/1025-1034/
/1034-1058/
/1058-1079/
/1079-1102/
/1102-1138/
1138-1306)
/1306-1333/
/1333-1370/

Obraz „Zaprowadzenie Chrześcijaństwa” (Jan Matejko)

Streszczenie okresu panowania Piastów
1. Okres panowania Piastów trwał bardzo długo, bo ponad 400 lat.
2. Dynastia Piastów historycznie zaczyna się od księcia Mieszka I, który zjednoczył wszystkie polskie
plemiona i przyjął religię chrześcijańską.
3. Pierwszym królem Polski był Bolesław Chrobry, a potem królem zostawał po ojcu syn i tak trwało
to aż do Bolesława Krzywoustego, który podzielił Polskę miedzy synów, wskutek czego nastąpił
okres rozbicia dzielnicowego.
4. Dopiero Władysław Łokietek zjednoczył Polskę.
5. Za panowania Kazimierza Wielkiego Polska się bardzo wzmocniła i wzbogaciła. Z jego śmiercią
kończy się dynastia Piastów.

Główne wydarzenia historyczne za czasów Piastów
Wiek X i XI
Wiek XII i XIII
Wiek XIV

Chrzest Polski, Męczęństwo św. Wojciecha, Wojny i koronowanie Bolesława
Chrobrego, Zabójstwo Biskupa Stanisława
Bitwa na Psiem Polu, Podział ziem polskich (Rozbicie dzielnicowe), Przybycie
Krzyżaków do Prus, Wojny z Tatarami (Bitwa pod Legnicą)
Zjednoczenie Polski (Władysław Łokietek), Bitwa pod Płowcami, Wzmocnienie
Polski i uzyskanie Grodów Czerwieńskich (Kazimierz Wielki), Założenie
Akademii Krakowskiej (późniejszy Uniwersytet Jagielloński)
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CHRZEST POLSKI
Mieszko I, z rodu Piastów, był głównym wodzem plemion polskich. On poprosił Dąbrówkę,
księżniczkę czeską, aby została jego żoną. Mieszko, pod wpływem żony, postanowił przyjąć
chrześcijaństwo i poprosił Czechów, aby nauczyli jego i cały naród polski zasad nowej wiary.
Mieszko przyjął chrzest w roku 966.

ŚWIĘTY WOJCIECH
Biskup Wojciech przyjechał do Polski z Czech. Posłał go Bolesław Chrobry
do pogańskich Prus, aby ich nawrócić. Ale poganie go zabili. Polacy chcieli
wykupić ciało Wojciecha, aby go pochować w Polsce. Prusowie żądali tyle
pieniędzy, ile ważyło ciało biskupa. Według legendy, dopiero grosz biednej
wdowy przeważył szalę i sam jeden wystarczył by zapłacić okup.
Biskup Wojciech został ogłoszony świętym w roku 999 i jest pierwszym
patronem Polski.

ŚWIĘTY STANISŁAW
Bolesław Śmiały był silnym lecz surowym królem. Biskup krakowski, Stanisław Szczepanowski,
krytykował krola za jego postępowanie. Król uznał go za zdrajcę i kazał go zabić (rok 1079).
Nastąpiła rebelia i Bolesław musiał uciec z Polski, a brat jego, Wladysław Herman, został królem.
Biskup Stanisław został ogłoszony świętym w roku 1253 i jest drugim patronem Polski.

ŚWIĘTA KINGA
Kinga była córką króla węgierskiego. Gdy miała poślubić księcia polskiego Bolesława Wstydliwego,
Kinga zdecydowała, że Polsce potrzeba soli – sól była wówczas bardzo wartościowa – a więc jej
ojciec obdarował ją bogatą kopalnią soli, a Kinga do niej wrzuciła swój złoty pierścień zaręczynowy.
Kiedy Kinga znalazła się w Polsce, dworzanie zawieźli ją do Wieliczki, gdzie była kopalnia soli, ale
było jej za mało. Wtem jeden z górników znalazł złoty pierścień, ten sam, który Kinga rzuciła do
kopalni na Węgrzech. Od tego czasu w polskiej kopalni było bardzo dużo soli.

BOLESŁAW CHROBRY
1. Syn Mieszka i Dąbrówki – nazywano go Chrobrym, ponieważ był silny i odważny.
2. Cesarz niemiecki Otton uznał go jako króla samodzielnego (rok 1002) ale następca Ottona zaczął
prowadzić wojny przeciw Polsce. Chrobry kazał budować obronne zamki na granicach państwa i w
końcu wygrał wojny z Niemcami i odzyskał ziemie na zachodzie
(Łużyce).
3. Budował kościoły, klasztory i szkoły, ustanowił pierwszych
samodzielnych polskich biskupów, w Gnieźnie i w Krakowie. Popierał
misję biskupa Wojciecha do Prus.
4. Bolesław chciał aby Polska była większa, silniejsza i by inne słowiańskie
plemiona połączyły się z Polską. Przez krótki czas panował również nad
Czechami, przyłączył Grody Czerwieńskie do Polski a w roku 1018
wyruszył z wyprawą na Ruś, do Kijowa. Tam uderzył mieczem o Złotą
Bramę i wyszczerbił go. Miecza tego (Szczerbca) używano później przy
koronacji polskich królów.
5. Bolesław Chrobry został pierwszym królem polskim i był koronowany w
1025 roku. Od tego czasu Polska stała się królewstwem.

OD KRZYWOUSTEGO DO ŁOKIETKA(1102-1333)
1. Bolesław III Krzywousty (miał skrzywione wargi) był synem Wladysława Hermana i rozpoczął swe
rządy mając zaledwie 16 lat. Panował od roku 1102 do 1138.
a/ wojował z Niemcami (dzielnie bronią się grody Głogów i Bytom),
b/ zwyciężył Niemców w wielkiej bitwie na „Psim Polu” pod Wrocławiem (rok 1109),
c/ zajął Szczecin i odzyskął Pomorze,
d/ przed śmiercią podzielił państwo pomiędzy swoich synów - najstarszy z synów miał
panować w Krakowie i być ponad innymi.
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2. Władysław II, jako najstarszy, rządził w Krakowie ale jego trzej młodsi bracia złączyli się przeciw
niemu i go wypędzili. Księciem Krakowa został Bolesław Kędzierzawy.
3. Podczas tego „rozbicia dzielnicowego” Polski, rządzili (większym lub mniejszym obszarem ziem
polskich) między innymi następujący władcy: Bolesław Kędzierzawy, Mieszko Stary, Kazimierz
Sprawiedliwy, Leszek Biały, Henryk Brodaty, Henryk Pobożny, Bolesław Wstydliwy, Leszek
Czarny, Przemysław, Wacław II.
4. Władysław Łokietek /1306-1333/ był synem księcia kujawskiego:
a/ jest to jego zasługą, że po 200 latach rozbicia Polski na księstwa, przywrócił Polsce jedność –
po 20 latach walki zostaje koronowany królem Polski (rok 1325),
b/ dokonał pierwszego zbliżenia Polski z Litwą, przez małżeństwo jego syna z córką księcia
litewskiego,
c/ rozpoczął wojnę z Krzyżakami o Pomorze, w której to wojnie zadał Krzyżakom wielką klęskę
w bitwie pod Płowcami (rok 1331).

KAZIMIERZ WIELKI (1333-1370) „Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”
1. Syn Władysława Łokietka
2. Był dobrym dyplomatą, a wojny prowadził poza granicami nie w kraju.
Przyłączył Ruś Czerwoną do Polski (grody czerwieńskie wraz z Lwowem);
odzyskał Dobrzyń i Kujawy od Krzyżaków ale tymczasowo zrzekł się
Pomorza; również zrezkł się Śląska na rzecz króla czeskiego.
3. Polska była bardzo biedna, a więc zajął się jej ekonomiczną odbudową.
Budował zamki i grody, wzmocnił handel i wzbogacił Polskę. Lwów stał
się ważnym miastem handlowym, w Krakowie wybudowano Sukiennice.
4. Wprowadził sprawiedliwy system prawny, dbał o chłopów i mieszczan.
Nawet nazywano go „królem chłopów”.
5. Popierał naukę, budował szkoły, założył Akademię Krakowską (pierwszy
uniwersytet w Polsce).
6. Kazimierz Wielki nie miał syna, a więc jest ostatni władca z dynastii
Piastów.
7. Królem po nim został jego siostrzeniec Ludwik, król Węgier.

Mapa Polski na końcu panowania Kazimierza Wielkiego (rok 1370)
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Obecne granice Polski – odnajdź tu porty i inne miasta

Mapa Polski z roku 1938 (z województwami)

Spójrz na obydwie mapy.
Z której miejscowości pochodzi twoja rodzina? Czy wiesz, gdzie ta miejscowość znajduje się na mapie?
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ZNAWCA ZIEMI OJCZYSTEJ II
1. Wymieni trzech ważniejszych królów dynastii Jagiellońskiej i pokaże
granice Polski z tego okresu.
2. Opowie o królowej Jadwidze, o chrzcie Litwy i o unii Polski z Litwą.
3. Zna powody i datę bitwy pod Grunwaldem, wie kto brał w niej udział.
4. Zna sławnych Polaków z tego okresu. Wie kto to był Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski i Mikołaj
Rej.
5. Opowie o Krakowie, siedzibie Jagiellonów i o uniwersytecie Jagiellońskim.
6. Przeczytał dowolną polską książkę od czasu zdobycia młodzika,
7. Nazwie krainy geograficzne Polski i opisze ich krajobraz. Dowie się od rodziców lub krewnych, jak
wyglądał krajobraz miejscowości ich zamieszkania w Polsce, a także charakter najbliższego
miasta. Pokaże je na mapie.
8. Napisze po polsku list do członka rodziny w Polsce, i opowie o jego/jej życiu w Kraju.
9. Umie śpiewać trzy piosenki ludowe i trzy piosenki wojskowe.

POLSKA i LITWA ZA CZASÓW JAGIELLONÓW
Poprawka: Państwo Zakonu Krzyżackiego istniało wokół Malborka i Królewca; wokół Rygi istniało osobne Państwo Zakonu Kawalerów Miecza
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GRANICE POLSKI z LAT 1018, 1634, 1938 oraz OBECNE
Uwagi co do granic polskich wobec wymagań próby na stopień ćwika:
1. W roku 1000, Morawy i Słowacja (Brno / Bratysława) oraz Łużyce (Budziszyn) i Grody Czerwieńskie (Chełm) nie należały do Polski
(różnice od granic z roku 1018 wskazane czarnymi kreskami -- -- -- -- -- oraz, na granicy południowej, linią niebieską)
2. W roku 1582, Inflanty (Ryga / Wendeń / Dorpat) należały do Polski a Czernihów oraz Smoleńsk (wraz z ziemiami do Polanowa) nie
należały (różnice od granic w roku 1634 wskazane czarnymi kropkami .........)

DYNASTIA JAGIELLONÓW 1386-1572
Władysław Jagiełło
Władysław Warneńczyk
Kazimierz Jagiellończyk
Jan Olbracht
Aleksander
Zygmunt Stary
Zygmunt August

/1386-1434/
/1434-1444/
/1447-1492/
/1492-1501/
/1501-1506/
/1506-1548/
/1548-1572/
Herb Litwy

Herb Polski

Streszczenie okresu panowania Jagiellonów
1. Przez małżeństwo Jadwigi i Jagiełły, Jagiełło został królem Polski. Odtąd Polską rządzili
Jagiellonowie, chociaż Jadwiga nosiła tytul „król” póki żyła.
2. Ponieważ Władysław Jagiełło już panował na Litwie, nastąpiło połączenie tych dwóch państw,
które razem mogły pokonać Krzyżaków pod Grunwaldem /1410 r./.
3. Okres panowania Jagiellonów jest uważany za erę rozkwitu całego państwa.
4. Panowanie Jagiellonów, które trwało prawie 200 lat, zakończyło się ze śmiercią Zygmunta
Augusta, ponieważ nie miał on syna.

Główne wydarzenia historyczne za czasów Jagiellonów
Unia Polski z Litwą, Bitwa pod Grunwaldem, Unia z Węgrami, Bitwa pod Warną, Wojna 13-letnia z
Krzyżakami, Renesans i „Złoty Wiek” w Polsce, Hołd Pruski, Walki z Wołochami, Tatarami i Moskwą,
Uzyskanie Inflant, Unia Lubelska
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KRÓLOWA JADWIGA I UNIA Z LITWĄ
1. Po śmierci w roku 1370 ostatniego Piasta – Kazimierza Wielkiego, który nie miał syna – królem
Polski został jego siostrzeniec Ludwik, król węgierski. Panował czternaście lat ale już w roku 1374
przeznaczył swoją najmłodszą córkę na tron polski. Nazywała się ona Jadwiga.
2. Dwunastoletnia Jadwiga przybyła z Węgier do Polski i została ukoronowana królem Polski /1384r/.
3. Znaleziono dla niej męża, Wielkiego Księcia Litwy, Jagiełłę, który pragnął nawrócić Litwę na
chrześcijaństwo. Jagiełło przyjął chrzest, otrzymał imię Władysław i wziął ślub z Jadwigą. Został
ukoronowany na króla Polski w roku 1386 i panował razem z Jadwigą. Litwa przyjęła chrzest w
1387 roku. Nastąpiła współpraca Polski i Litwy, co wzmocniło potęgę Polski. Polska mogła stanąć,
razem z Litwą, do walki z Krzyżakami.
4. Królowa troszczyła się o biednych. Udzielała im pomocy. Ofiarowała swoje klejnoty na rozbudowę
Akademii Kazimierza Wielkiego. Tak powstał Uniwersytet Jagielloński.
5. Królowa Jadwiga zmarła w roku 1409 wraz ze swym nowonarodzonym dzieckiem. Miała zaledwie
25 lat. Naród uważał ją za świętą ale została formalnie kanonizowana dopiero w roku 1997.
6. Pierwsza formalna unia Polski z Litwą nastąpiła w roku 1413 (Unia HORODELSKA). Pełna unia z
Litwą nastąpiła w roku 1569 (Unia LUBELSKA), za króla Zygmunta Augusta. Odtąd Polska i Litwa
stanowiły Rzeczpospolitę Polską o równych uprawnieniach, ze wspólnym królem, wspólnym
sejmem i wspólną monetą ale z odrębną administracją oraz osobnymi wojskami.

BITWA POD GRUNWALDEM

15 lipiec 1410

1. Polacy domagali się wciąż od Krzyżaków oddania zagrabionych przez nich ziem polskich i uzyskali
nawet poparcie papieża. Ale Krzyżacy nie chcieli tego zrobić.
2. Krzyżacy rozpowszechniali wśród krajów zachodnich swoją propagandę, że Litwa nie przyjęła
chrześcijaństwa prawdziwie, a więc że Polska popiera kraj pogański.
3. Po śmierci Jadwigi nowy Wielki Mistrz Krzyżacki, Ulryk von Jungingen, chciał zbrojnej konfrontacji
z Polską. Wladyslaw Jagiełło od dawna chciał odpowiedzieć zbrojnie na prowokacje Krzyżaków.
4. Dnia 15 lipca 1410 roku doszło do wielkiej, całodziennej bitwy pod Grunwaldem. Krzyżaków było
20 tysięcy, Polaków 16 tysięcy, a Litwinów 8 tysięcy.
5. Przed bitwą Władysław Jagiełło uczestniczył w trzech Mszach świętych. Jagiełło nie chciał
zaczynać bitwy ponieważ był upalny dzień; Krzyżakom na polu było gorąco w ciężkich zbrojach, a
Polacy i Litwini byli ukryci w cieniu lasu. Krzyżacy myśleli, że Polacy boją się walki więc posłali
królowi dwa miecze jako drwina, że niby nie ma czym walczyć.
6. Polacy ruszyli do boju z pieśnią „Bogurodzica Dziewica”.
7. Lewe skrzydło Krzyżaków zmusiło Litwinów do ucieczki i pogoniło za nimi.
8. Główne siły Krzyżaków starły się z polskim rycerstwem przez szereg godzin równej walki.
9. Powrót lewego skrzydła Krzyżaków prawie doprowadził do ich zwycięstwa; polska chorągiew
padła i w pewnej chwili nawet osoba króla była zagrożona.
10. Dzielna walka Polaków oraz powrót wojsk litewskich przeważyły szale przeciw Krzyżakom;
ostatnie rezerwy polskich wojsk umożliwiły otoczenie i zniszczenie nieprzyjaciela.
11. Wojsko polsko-litewskie zwyciężyło w wielkiej bitwie, zdobywszy wszystkie chorągwie krzyżackie;
Wielki Miistrz Krzyżaków Ulryk von Jungingen zginął i potęga krzyżacka została złamana.
12. Polska nie odzyskala żadnych ziem wskutek bitwy ponieważ Papież wpłynął na Jagiełłę by
zaprzestał wojnę. Niemniej, Zakon Kryżacki już nigdy więcej nie mógł zagrozić Polsce, a wynik
bitwy umożliwił późniejszą Wojnę Trzynastoletnią (za czasów Kazimierza Jagiellończyka) wskutek
której Polska odzyskała dostęp do morza wraz z Gdańskiem i Malborkiem.

Malbork – stolica Krzyżaków – zdobyty przez Polskę w roku 1457

Fragment obrazu „Bitwa pod Grunwaldem” (Jan Matejko)
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KRAKÓW – stolica Jagiellonów
1. Stolica Polski została przeniesiona z Gniezna do Krakowa w 1038 roku, po zniszczeniu Gniezna
przez Czechów.
2. Kraków był nie tylko stolicą polityczną, ale również kulturową.
3. Kultura polska w XVI wieku rozkwitła za panowania króla Zygmunta Starego.
4. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie był bardzo sławny i znany na całą Europę. Liczba studentów
była zdumiewająco wielka.
5. Król Zygmunt kazał odlać ogromny dzwon z armat zdobytych
Zamek na Wawelu
w bitwie pod Orszą w 1514r. Dzwon zawieszono na Wawelu
12 lipca 1521 roku i nazywany jest „Dzwonem Zygmunta”.
6. Największym arcydziełem tamtych czasów był ołtarz w
kościele Mariackim. Wyrzeźbił go w drzewie Wit Stwosz
i stanowi on jeden z najpiękniejszych zabytków w stylu
gotyckim.
7. Za panowania Zygmunta Starego przebudowano zamek
królewski na Wawelu i wzniesiono Kaplicę Zygmuntowską.
8. W Krakowie, tak jak i w innych miastach, zbudowano wiele
pięknych i wspaniałych budynków. Królowa Bona /żona
Zygmunta/, była Włoszką, a wiec ożywiły się stosunki między
Kościół Mariacki i Sukiennice
Polską a Włochami. Rozwijała się kultura i nauka.
9. Do najważniejszych zabytków Krakowskich należą: Zamek
na Wawelu, Katedra Wawelska, Kościół Mariacki, Sukiennice
i Rynek Główny, Brama Floriańska, Barbakan, Uniwersytet
Jagielloński (w tym Collegium Maius), ulice Starego Miasta
oraz dawna dzielnica żydowska zwana Kazimierz.

JAGIELLONOWIE – królowie Złotego Wieku
Kazimierz Jagiellończyk (Ur. 30 listopada 1427, król 1447-1492)
1. Jeden z najaktywniejszych polskich królów. Wielki Książę Litewski od roku 1440,
został królem Polski w roku 1447 po śmierci jego brata Władysława w bitwie pod
Warną (1444). Było to połączenie personalne Litwy i Polski pod jednym władcą.
2. Pokonał Zakon Krzyżacki w wojnie trzynastoletniej. Polska odzyskała – po 158
latach – Pomorze Gdańskie oraz zdobyła Warmię (t.zw. Prusy Królewskie); reszta
ziem Zakonu (Prusy Książęce) stały się podwładne Polsce (jako lenno).
3. Wspierał szlachtę (by ograniczyć wpływy magnatów), przez co powstał Sejm.
4. Dynastia Jagiellonów stała się jednym z czołowych rodów królewskich w
Europie. Jagiellonowie panowali również nad Czechami i Węgrami – jednak było to krótkotrwałe.
Niepowstrzymany wzrost Turcji i jeszcze bardziej Moskwy spowodował kłopoty dla jego synów.

Zygmunt Stary (urodzony 1467, krol 1506-1548)
1. Lata panowania Zygmunta Starego to dalsze rozwinięcie Złotego Wieku
kultury polskiej. Małżeństwo z włoską księżniczką Boną wzmocniły w Polsce
wpływy włoskiego Renesansu. Zygmunt przebudował zamek na Wawelu w
tymże stylu.
2. Po wojnie z Krzyżakami (1519-21), w roku 1525 nastąpiła sekularyzacja
zakonu – państwo krzyżackie stało się księstwem Prus, a Wielki Mistrz
Albrecht, jako pierwszy książe, złożył hołd królowi polskiemu (Hołd Pruski).
3. Po szeregu zwycięstw Zygmunt zawarł pokój z Moskwą lecz bez odzyskania
utraconych ziem; ugoda z Austrią nie powstrzymała inwazji Turków na Węgry
w której zginął Zygmunta bratanek Ludwik (ostatni jagielloński król węgierski), jednakże
zwycięstwo nad Wołochami pod Obertynem (1531) doprowadziło do pokoju z Turcją (1533) i
uspokojenia zagrożenia z ich strony.
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Zygmunt August (urodzony 1520, król 1548-1572) Ostatni król z dynastii Jagiellonów
1. Stworzył Unię Lubelską która w roku 1569 formalnie połączyła Litwę i Polskę
w równym związku Rzeczpospolitej Obojga Narodów z jednym Sejmem.
2. Na moc ugody z Kawalerami Miecza uzyskał Inflanty wraz z wielkim miastem
handlowym Ryga – chociaż następnie pod naporem Moskwy stracił wschodnią
część razem z Połockiem. Zawarł pokój z Danią i Szwecją oraz Brandenburgią
(za ceną zezwolenia na możliwość jej odziedziczenie Prus Książęcych).
3. Dbał o obronność narodu i zwiększył wojsko oraz ustanowił flotę polską.
4. Dbał o rozwój kultury i popierał tolerancję religijną w trudnych czasach Reformacji protestanckiej.
5. Zygmunt August nie miał syna a więc jest ostatnim królem z dynastii Jagiellonów.

SŁAWNI POLACY z czasów Jagiellonów
Żyli podczas tzw. ZŁOTEGO WIEKU Polski. W całej Europie był to okres Renesansu (odrodzenia).
Mikołaj Rej /1505-1569/




Za jego czasów nastąpił rozkwit literatury ojczystej.
Był on pierwszym pisarzem, który pisał po polsku, a nie po łacinie.
Rzucił on hasło: „A niechaj narody wżdy postronne znają, iż Polacy
nie gęsi, też swój język mają”.

Jan Kochanowski /1530-1584/




Był pierwszym wybitnym polskim poetą.
Piękny polski język Kochanowskiego przetrwał w użyciu do dzisiaj.
Znane są jego „Treny”, wiersze pisane po śmierci jego ukochanej córki.

Mikołaj Kopernik /1473-1543/




Zdolny matematyk, studiował w Krakowie i we Włoszech.
Napisał dzieło pod tytułem „O obrotach ciał niebieskich” w którym
udowodnił, że ziemia obraca się dookoła słońca, a nie odwrotnie.
O Koperniku mówi się: „Wstrzymał słońce, ruszył ziemię, Polskie wydało
go plemię”. Przez długi czas Niemcy starali się zabrać nam Kopernika,
nazywając go Niemcem, lecz był on Polakiem – mieszkał w Prusach
Królewskich (należących do Polski), a dzieła swe pisał po łacinie tak jak
wszyscy Rzymsko-katoliccy duchowni tamtych czasów.

Jan Długosz /1415-1480/




Uznany jako pierwszy polski historyk i geograf, pisał po łacinie.
Kanonik w Krakowie, służyl królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi jako
wychowawca jego synów – w slowach samego króla, ich „drugi ojciec”.
Otrzymał ordynację biskupią (w 1480r) ale przyszła dopiero po jego śmierci.
Fragment ołtarza w kościele Mariackim

Wit Stwosz /1448-1533/




Okres „złotego wieku” Jagiellonów był to okres rozkwitu
sztuki i wielkich artystów, wśród nich Wit Stwosz.
Rzeźbiarz, grafik i malarz, jeden z najwybitniejszych
przedstawicieli późnego gotyku w rzeźbie.
Stworzył Ołtarz główny (Zaśnięcia NMP) w kościele
Mariackim w Krakowie, 1477-1489, a także wiele innych
dzieł artystycznych, np. nagrobek króla Kazimierza
Jagiellończyka w kaplicy katedry wawelskiej oraz
krucyfiks w nawie południowej kościoła Mariackiego.
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PIOSENKI

Ile znasz piosenek ludowych i wojskowych?

Piosenki ludowe:

Piosenki wojskowe:
1. Chociaż każdy z nas jest młody
2. Czerwone maki na Monte Cassino
3. Deszcz jesienny, deszcz
4. Dziś do ciebie przyjść nie mogę
5. Hej chłopcy, bagnet na broń
6. Karpacka Brygada
7. My Pierwsza Brygada (Legiony)
8. Pałacyk Michla
9. Piechota
10. Wiązanka pieśni wojskowych
11. Pytali się nas daleko
12. Rozszumiały się wierzby
13. Serce w plecaku
14. Szturmówka
15. Ułańskie czako lśni

1. Czemu ty, dziewczyno
2. Czerwone jabłuszko
3. Czerwony pas
4. Flisacy
5. Góralskie tango
6. Góralu, czy ci nie żal?
7. Hej tam pod lasem
8. Idzie dysc
9. Hej bystra woda
10. Na dworze noc ciemna
11. Piękna Hanisia
12. Płynie Wisła
13. Podhalańska
14. Szła dzieweczka
15. Żal

KRAINY GEOGRAFICZNE
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KRAINY GEOGRAFICZNE
Według powyższej mapy, Polskę można podzielić na następujące krainy geograficzne:

1.










2.






3.






KARPATY
Jest to system górski, który zajmuje południowe i południowo-wschodnie obszary Polski.
W granicach Polski znajduje się tylko mniejsza część Karpat. Znacznie rozleglejsze obszary
karpackie znajdują się w Słowacji i na Ukainie, a największa ich część przypada na Rumunię.
W Karpatach wyróżniamy kilka odmiennych regionów: Beskidy Zachodnie,Tatry z Podhalem,
Pieniny, Bieszczady i Podgórze Karpackie.
Tatry są najwyższą częścią Karpat. Jest tu ogromnie rozwinięty przemysł turystyczny, zarówno w
zimie (narciarstwo) jak i w lecie (wycieczki piesze po szlakach górskich i wspinaczka).
Najbardziej znane centrum to Zakopane, z jeziorem Morskie Oko i szczytami jak Giewont,
Kasprowy Wierch (ze słynną kolejką linową) i Rysy (najwyższy szczyt w Polsce, 2499 metrów).
Beskidy Zachodnie to niższe góry (np. Babia) obficie pokryte lasami iglastymi. Razem z Tatrami i
Podhalem są one uznawane jako ojczyzna górali, którzy jednak znajdują się również w innych
częściach Karpat.
W Pieninach szczyty też są niższe np. Trzy Korony. Także jest tam słynny przełom rzeki Dunajec
– spływ między wysokimi skałami wapiennymi, bardzo popularny wśród turystów.
Bieszczady to góry o bardziej płaskich szczytach (najwyższy Tarnica), z pięknymi połoninami
(łąki górskie). Są tu też cudne i rozległe lasy bukowe.
Na Podgórzu Karpackim istnieje wiele ośrodków wypoczynkowych i uzdrowiskowych np. Krynica.

SUDETY
Ten łańcuch górski tworzy południowo-zachodnią granicę Polski i ciągnie się na długości blisko
300 km od Bramy Morawskiej do Nysy Łużyckiej. Sudety dzielą się na Zachodnie, Środkowe i
Wschodnie.
W Sudetach znajdują się Karkonosze, Góry Wałbrzyskie, Góry Sowie, Góry Stołowe, Góra Ślęza
i wiele innych. Szczyty Sudet (najwyższy Śnieżka) są niższe i bardziej rozłożyste niż w Tatrach.
Znajdują się tu torfowiska i obszerne lasy przeważnie świerkowe, choć w niektórych miejscach
zachowało się zalesienie bukowe.
Sudety są bardziej uprzemysłowione niż inne pasma gór, w szerokim zakresie np. wydobywanie
węgla brunatnego, wyroby szklarskie, przemysł energetyczny, włókienniczy, odzieżowy itd.
Sudety są popularne wśród turystów, szczególnie dla sportów zimowych, a z początku XXI wieku
powstało sporo szlaków rowerowych. Istnieje wiele ruin dawnych zamków i twierdz. Są tu
również osiedla wypoczynkowe i uzdrowiskowe np. Kudowa Zdrój.

ŚLĄSK
Również kraina historyczna, zajmuje obszar nad środkową Odrą, dochodzący na południowymzachodzie aż do Przedgórza Sudeckiego, na zachodzie do Nysy Łużyckiej, a na południu do
Beskidów Zachodnich. Z biegiem rzeki Odry, Śląsk pochyla się ku północy i znacznie się
poszerza. Jest podzielony na Górny Śląsk (węższa część) gdzie znajdują się miasta
przemysłowe wokół Katowic, i Dolny Śląsk (szersza) gdzie leży Wrocław.
Dolny Śląsk to kraina o wysokiej wydajności rolniczej. Są też bogactwa mineralne, np. kopalnie
miedzi. Zachowały się też znaczne obszary leśne np. Bory Dolnośląskie.
W XX wieku na Górnym Śląsku rozwinął się największy okręg górniczo-przemysłowy Polski.
Skoncentrowany był tu przemysł ciężki: hutnictwo, odlewnie żelaza, przemysł maszynowy i
metalowy.
Obecnie główną i najbardziej rozwijającą się gałęzią gospodarki krainy są usługi. Ich udział w
ogólnej produkcji systematycznie rośnie. W ciągu kilkunastu ostatnich lat nastąpił poważny
spadek zatrudnienia w górnictwie. W 2001 roku w tej branży pracowało już tylko 34% ogółu
zatrudnionych w przemyśle. Zatrudnienie wzrosło natomiast w innych branżach przemysłu, np. w
produkcji artykułów spożywczych i napojów, w produkcji maszyn i urządzeń, w produkcji
wyrobów z metali, wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych.
Niemniej, dzięki bogactwu węgla, Górny Śląsk dostarcza największej ilości energii elektrycznej z
elektrowni cieplnych.
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WIELKOPOLSKA
Zawiera Nizinę Południowo-Wielkopolską oraz Pojezierze Wielkopolskie. Leży głównie w
dorzeczu rzeki Warty. Na północ oddzielony od Pomorza Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką
(rzeka Noteć), a na południu od Śląska polodowcowym Wałem Trzebnickim. Głównym miastem
Wielkopolski to Poznań; również tu się znajduje pierwsza stolica Polski, Gniezno.
Jest to kraina rozległych pól i łąk, w dolinach przedzielonych ogromnymi obszarami lasów. Na
wschodzie ziemia jest wysoce urodzajna (czarnoziemy) a więc rolniczo najbogatsza.
Przemysł w Wielkopolsce jest zróżnicowany; dominuje sektor przetwórstwa rolno-spożywczego,
również jest rozbudowana sieć usług, zwłaszcza finansowych i handlowych. Do ważniejszych
rozwijających się grup przemysłu należy produkcja pojazdów mechanicznych, również znajduje
się tu przemysł: odlewniczy, farmaceutyczny, meblarski, sprzętu oświetleniowego i gospodarstwa
domowego, ceramiczny i szklarski, wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa,oponiarski,
włókienniczy i odzieżowy. Ważną rolę odgrywa także: wydobywanie węgla brunatnego oraz
hutnictwo, a w okręgu konińskim wytwarzanie energii.

MAZOWSZE (Nizina Mazowiecka)
Nizina Mazowiecka zawiera również Nizinę Podlaską i obejmuje dwie krainy historyczne:
Mazowsze i Podlasie. Zajmuje obszar nad środkową Wislą oraz dolnym biegiem rzek Narew i
Bug. Największe miasto Mazowsza to stolica Polski, Warszawa.
Ziemia piaszczysta i kamienista, pozwala na rolnicza uprawe ziemniakow i jabłek. Rozległe
wrzosowiska i miejscami mokradła np. w rezerwatach Puszczy Kampinoskiej nad Wisłą oraz (na
Podlasiu) Biebrzańskiego Parku Narodowego (największego w Polsce). Na Podlasiu znajduje
się również słynna Puszcza Białowieska z jej żubrami.
Przemysł: Mazowsze było i nadal jest liderem polskich przemian. Województwo rozwija się
najszybciej w Polsce i przyciąga najwięcej inwestycji zagranicznych. To region najbogatszy w
kraju, który ma największy wkład w tworzeniu polskiego produktu krajowego brutto. Przemysł
zróżnicowany, dominuje petrochemia (największa w kraju rafineria jest w Płocku). Poza tym
ważne są: przemysł energetyczny, chemiczny i elektromaszynowy. Inną charakterystyczną
cechą mazowieckiego przemysłu jest szybki rozwój nowoczesnych innowacyjnych branż, jak
usługi finansowo-ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne, informatyczne, przemysł
farmaceutyczny czy elektroniczny.

POMORZE (Pojezierze Pomorskie)
Pomorze zawiera Pojezierze Pomorskie oraz pobrzeża Morza Bałtyk i obejmuje dwie krainy
historyczne: Pomorze Zachodnie i Pomorze Gdańskie. Rozciąga się od dolnej Odry na
zachodzie do dolnej Wisły na wschodzie, a na południu do pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej
(rzeka Noteć). Główne miasta to Szczecin, Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk, Gdynia i Gdańsk.
Krajobraz polodowcowy powoduje ogromną ilość płytkich jeziór (razem około 3 300) . Największe
jeziora to Łebsko i Miedwie. Są tu również ogromne lasy np. Bory Tucholskie (największy leśny
rezerwat w Polsce).
Przemysł: Krótkie, bystre rzeki wyzyskane są do napędu elektrowni wodnych; również niektóre
jeziora są wykorzystywane do celów energetycznych. Istnieje gospodarka rolna i leśna, związana
z przemysłem drzewnym. Porty Szczecin ze Świnoujściem, Kołobrzeg, Gdynia i Gdańsk są
ważnym elementem gospodarki Pomorza; jednakże przemysł stoczniowy, niegdyś bardzo silny,
obecnie przeżywa kryzys.
Wybrzeża Bałtyku słyną z pięknych i czystych plaż o charakterystycznym białym piasku, coraz
bardziej popularne u turystów. Są tu liczne ośrodki uzdrowiskowe i wypoczynkowe. Trójmiasto
(Gdynia, Sopot i Gdańsk) to centrum zarówno turystyczne jak i kulturowe.

MAZURY (Pojezierze Mazurskie)
Pojezierze Mazurskie obejmuje dwie krainy historyczne: Mazury i Warmię. Rozciąga się na
północ i wschód od dolnej Wisły i na północ od rzeki Narew do pólnocnej granicy Polski. Główne
miasto regionu to Olsztyn.
Krajobraz polodowcowy powoduje ogromną ilość płytkich jeziór (ponad 2 000), drugi największy
taki region w Polsce. Jest tu nie tylko największe polskie jezioro (Śniardwy, powierzchnia 11 000
hektarów) ale również najgłębsze (Hańcza), oraz jezioro o największej pojemności (Mamry). Są
tu również rozległe lasy, np. Puszcza Borecka i Puszcza Piska.
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Sieć kanałów żeglugowych mazurskich łączy wiele jeziór, co czyni region niezmiernie
popularnym dla wszelkich rozrywek wodnych i nie tylko. Jest tu ogromna ilość domków
wypoczynkowych i hoteli; kraina tysiąca jeziór pośród malowniczej, lesistej okolicy, pełna
ptactwa wodnego i uroku przyrody niemal pierwotnej, jest celem licznych wycieczek
turystycznych.

MAŁOPOLSKA
Również kraina historyczna, Małopolska jako kraina geograficzna zawiera Wyżynę Małopolską
(w tym Góry Świętokrzyskie), Wyżynę Lubelską (z Roztoczem) oraz Kotlinę Sandomierską (z
dolinami rzek Wisła i San). Objęta między Karpatami na południu, kotliną oświemcimską na
zachodzie, linią rzek Pilica i Wieprz na północ, sięga też polskiej wschodniej granicy. Tu się
znajduje druga stolica Polski, Kraków; inne ważne miasta to Lublin, Częstochowa, Radom,
Kielce i Rzeszów.
Krajobraz zróżnicowany, wzgórza – Pogórze Karpackie, Góry Świętokrzyskie (najstarsze w
Polsce) oraz wapienne skały Jury Krakowsko-Częstochowskiej (z słynnymi jarami Ojcowskiego
Parku Narodowego) i Roztocza (również Park Narodowy o rozległych lasach i słynnych skalnych
progach rzecznych); niziny, gdzie żyzna i osłoneczniona gleba nadaje się do uprawy owoców
oraz winnej latorośli. Pod Krakowem leży stary rezerwat leśny Puszczy Niepołomickiej.
Przemysł: Małopolska ma spore złoża węgla (Zagłębie Lubelskie), soli kamiennej (Bochnia i
Wieliczka), żelaza, ropy naftowej i siarki. Przemysł hutniczy jest bardzo ważny (Nowa Huta),
również wyrób maszyn, kabli (szczególnie telefonicznych) oraz wytworów wlókienniczych,
spożywczych i chemicznych. Rolnictwo jest nadal integralnym elementem ekonomii krainy.
Kraków jest centrum bankowym, elektronicznym oraz informatyki; stare miasto i okolice są
przodującym ośrodkiem turystycznym, odwiedzanym przez miliony ludzi corocznie.

ZIEMIE UTRACONE
Nie zapominajmy o tym, że w roku 1945 Związek Sowiecki zabrał Polsce następujące krainy:
Wileńszczyznę, Polesie, Wołyń i Podole. Dzisiaj te tereny są częścią Litwy, Białorusi i Ukrainy.

ZNAWCA ZIEMI OJCZYSTEJ III

1. Opowie o Warszawie, wymieniając kilka dzielnic stolicy, rozpozna ważniejsze zabytki na
pocztówkach.
2. Wie co oznacza termin „czasy elekcyjne”. Umiejscowi ten okres w czasie.
3. Zdobędzie wiadomości o trzech sławnych postaciach polskich z tego okresu, z następujących:
Batory, Żółkiewski, Zamoyski, Chodkiewicz, Czarniecki.
4. Opowie o Sobieskim i o odsieczy Wiednia.
5. Wymieni tytuły poszczególnych części „Trylogii” Sienkiewicza. Zaznajomi się z treścią „Potopu” i
napisze krótkie streszczenie rozdziałów o obronie Częstochowy.
6. Dowie się od rodziców i krewnych o historii swojej rodziny na przestrzeni kilku pokoleń.
7. Założy album rodzinny, zamieszczając powyższe informacje: fotografie i ciekawostki z życia
rodzinnego tutaj i w Kraju, podając źródła informacji.
8. Zaznaczy na mapie konturowej bogactwa naturalne Polski, złoża mineralne i ośrodki przemysłowe.
9. Przygotuje i przeprowadzi kilka gier i kominek z zakresu typowych wiadomości o Polsce.
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WARSZAWA - NASZA STOLICA
1. Na Mazowszu leży stolica Polski, WARSZAWA, największe miasto polskie.
2. Warszawa została stolicą Polski w XVI wieku kiedy król Zygmunt III Waza, w roku 1595, przeniósł
swoją siedzibę z Krakowa do Warszawy.
3. Korzystne położenie Warszawy, na skrzyżowaniu wielkich dróg handlowych z Europy zachodniej
do wschodniej oraz z Bałtyku nad Morze Czarne, sprawiło że Warszawa rozwijała się również jako
ważne miasto handlowe.
4. Dzielnice centralnej Warszawy: Praga, Saska Kępa, Wawer, Wilanów, Mokotów, Ochota, Wola,
Żoliborz, Marymont, Stare Miasto, Śródmieście i Powiśle.
5. Warszawa kroczyła zawsze w pierwszym szeregu miast które walczyły w ciągu dziejów Polski o
wolność i niepodległość kraju. W czasie II wojny światowej mieszkańcy okupowanej Warszawy nie
ulegli terrorowi hitlerowskiemu i wykazali niezwykłe bohaterstwo w walce z niemieckim najeźdźcą.
6. Zabytki Warszawy:
a. Pomnik Zygmunta III. Stoi na placu przed Zamkiem
Królewskim, u progu najstarszej dzielnicy miasta –
Starówka (Stare Miasto) – gdzie się znajduje wiele
innych zabytków, m.in. Katedra św. Jana (z grobowcem
kardynała Wyszyńskiego), pomniki Syreny, Małego
Powstańca i Jana Kilińskiego, Rynek oraz Barbakan
b. Wilanów – pałac królewski Jana Sobieskiego
c. Powązki – cmentarz wojskowy, m.in. piękne groby harcerzy Batalionu Zośka poległych
podczas II wojny światowej oraz pomnik ofiar katastrofy w Smoleńsku (r.2010)
d. Łazienki – piękny park na Śródmieściu, pałac, amfiteatr, jezioro, pomnik Chopina
e. Belweder – pałac u wejścia do Łazienek, siedziba Prezydentów RP

Krakowskie Przedmieście – na tej pięknej starej ulicy znajduje się kilkadziesiąt zabytków,
np. kościół św. Krzyża oraz pomniki Kopernika, Mickiewicza i kardynała Wyszyńskiego
g. Pałac prezydencki, z pomnikiem Józefa Poniatowskiego (Książe na koniu)
f.

h. Plac Józefa Piłsudskiego i Grób Nieznanego Żolnierza
i. Pałac Kultury – najwyższy wieżowiec w Polsce, nieproszony
„dar” Stalina zbudowany w stylu „socrealizmu” 1952-55, wciąż
budzi kontrowersje u mieszkanców stolicy. „Ze szczytu Pałacu
jest najładniejszy widok Warszawy, bo - nie widać Pałacu!”
j. Świątynia Opatrzności Bożej – gdzie jest pochowany m.in.
ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.
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PRZEMYSŁ I BOGACTWA MINERALNE
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KRÓLOWIE ELEKCYJNI (1572-1795)
Henryk Walezy
1573-1574 /Francuz/
Stefan Batory
1576-1586 /Węgier/
Zygmunt III Waza
1587-1632 /Szwed/
Władysław IV Waza
1632-1648 /Szwed/
Jan Kazimierz Waza
1648-1668 /Szwed/
Michał Korybut Wiśniowiecki
1669-1673 /Polak/
Jan III Sobieski
1674-1696 /Polak/
August II „Mocny” Sas
1697-1733 /Niemiec/
Stanisław Leszczyński 1704-1709 i 1733-36 /Polak/
August III Sas
1733-1763 /Niemiec/
Stanisław August Poniatowski 1764-1795 /Polak/
Obraz „Batory pod Pskowem” (Jan Matejko)
(z lewej strony stoi Jan Zamoyski, pośrodku w zbroi husarskiej Stanisław Żółkiewski)

Streszczenie okresu panowania krolów elekcyjnych

1. Po śmierci króla Zygmunta Augusta bez syna nastąpił okres bezkrólewia. Rządził prymas Polski,
arcybiskup Gniezna – nosił on nazwę „interrex” (znaczy „międzykról”).
2. W sejmie, z inicjatywy Jana Zamoyskiego, postanowiono że króla będzie wybierać cała szlachta.
Miejscem elekcji było wielkie pole we wsi Wola, pod Warszawą – obecnie dzielnica Warszawy.
3. Kandydaci na króla pochodzili z różnych krajów – nawet Iwan Groźny, car moskiewski.
4. Był to okres wielkich dziejów ale i stopniowego upadku potęgi Rzeczypospolitej.
5. W roku 1795 ostatni król elekcyjny abdykował i Polska przestała istnieć jako państwo.

STEFAN BATORY (urodzony 1533, król 1576-86)
1. Pierwszym królem elekcyjnym był Henryk Walezy /Francuz/, ale on uciekł do Francji aby tam objąć
tron po krótkim okresie panowania. Po nim został wybrany królem Stefan Batory /Węgier/.
2. Stefan Batory był wielkim wojownikiem i za jego panowania Polska osiągnęła szczyt swej militarnej
potęgi. Z najtęższych chłopów Batory stworzył piechotę „wybraniecką” – zwaną później „łanową”
bo pochodzili z „łanów” (pól uprawnych). Dało mu to większe i lepsze wojsko, ale też spowodowało
wyższe podatki, co się szlachcie nie podobało.
3. Za panowania Henryka Walezego, car moskiewski Iwan Groźny najechał
na Inflanty polskie (obecnie część Lotwy). W trzech wielkich wyprawach
Batory całkowicie pobił Iwana i przyłączył całe Inflanty do Polski. Iwan
uratował się obiecując papieżowi że zostanie katolikiem (czego później nie
wykonał). Słynny obraz Jana Matejki „Batory pod Pskowem” przedstawia
wysłanników moskiewskich proszących o pokój.
4. Z początku panowania Batory powiedział: „Królem malowanym nie będę”.
Pilnował by wszyscy przestrzegali prawo, nawet najbogatsi. Dbał o edukację,
założył Akademię Wileńską – pierwszy uniwersytet na Litwie.
5. Batory ożenił się z Anną Jagiellonką, siostrą Zygmunta Augusta, ale nie miał
z nią dzieci bo była za stara. Batory zmarł nagle w roku 1586 mając 53 lata.

ZYGMUNT III WAZA (urodzony 1566, król 1587-1632)
1. Syn króla Szwecji i siostry Zygmunta Augusta – wybrany jako jeden z dwóch
królów, objął panowanie dopiero po bitwie pod Byczyną gdzie Jan Zamoyski
wziął do niewoli drugiego kandydata na tron, arcy-księcia austriackiego.
2. W 1592r. po śmierci ojca został królem Szwecji. Wielu Szwedów nie chciało
katolickiego króla i wskutek wojny domowej Zygmunt stracił tron Szwecji (1599).
Po dalszych 29 latach wojny między Polską i Szwecją, mimo zwycięskich bitew
(np. pod Kirchholmem 1605), Polska straciła Inflanty i (tymczasowo) porty pruskie
– które później odzyskał Władysław IV (1635).
3. Wojska polskie zdobyły Smoleńsk i Moskwę (1610), ale Zygmunt nie pozwolił by
jego syn Władysław został carem Rosji i Polska straciła Moskwę w roku 1612.
4. Zygmunt silnie wspierał religię katolicką. Także przeniósł stolicę Polski z Krakowa do Warszawy.
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TRYLOGIA SIENKIEWICZA
1. Henryk Sienkiewicz /1846-1916/ to powieściopisarz,
autor „Quo Vadis”, za co otrzymał nagrodę Nobla.
2. Napisał on trylogię /trzy powieści historyczne/:
„Ogniem i mieczem”, „Potop” i „Pan Wołodyjowski”.
3. W „Potopie” jest pięknie opisana obrona
Częstochowy. Warto przeczytać te rozdziały.

OBRONA CZĘSTOCHOWY
1. W roku 1655 król szwedzki Karol Gustaw postanowił
zdobyć tron polski, z pomocą kilku polskich magnatów
którzy zdradzili króla polskiego Jana Kazimierza.
2. Karol Gustaw zajął prawie całą zachodnią część
Rzeczpospolitej razem z Warszawą i Krakowem.
3. Większość magnatów i szlachty opuściło Jana Kazimierza, który musiał uciekać z kraju na Śląsk.
4. W listopadzie roku 1655, wbrew obietnicy Karola Gustawa, Szwedzi spróbowali zająć klasztor
jasnogórski, wiedząc że są tam ogromne skarby złożone ku czci cudownego obrazu Matki Boskiej.
Siły szwedzkie wynosiły około 3 000 żołnierzy oraz kilkanaście armat.
5. Załogę klasztoru stanowiło 160 żołnierzy, kilkudziesięciu puszkarzy /czyli artylerzystów/ oraz 70
zakonników. Ta szczupła załoga wytrzymała półtoramiesięczne oblężenie. Przeor klasztoru, Ojciec
Augustyn Kordecki, rozumnie dowodził i umiejętnie wykorzystywał chęć Szwedów do negocjacji.
6. Tuż po Bożym Narodzeniu, Szwedzi zażądali okupu w zamian za odstąpienie od klasztoru. Ojciec
Kordecki w odpowiedzi posłał im opłatki. Szwedzi odstąpili od Częstochowy w dniu 27 grudnia.
7. W skutek oblężenia naród polski zerwał się do walki. Coraz więcej magnatów i szlachty zaczęło
odstępować od Karola Gustawa i z początkiem roku 1656 Jan Kazimierz wrócił do Polski.
8. Dnia 1-go kwietnia 1656 roku, król Jan Kazimierz złożył we Lwowie uroczyste ślubowanie Matce
Boskiej w katedrze lwowskiej. W imieniu narodu polskiego król uznał Maryję za Królową Korony
Polskiej i do dziś dnia naród polski wzywa Jej orędownictwa w litanii loretańskiej.

Oblężenie Jasnej Góry (sztych niemiecki)
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JAN IIl SOBIESKI (urodzony 1629, król 1673-96)
1. Sobieski był znanym wodzem; jeszcze jako hetman wielki koronny pobił Turków pod Chocimiem w
roku 1673, w skutek czego został wybrany królem. Znał doskonale sposoby
wojowania z Turkami.
2. Sobieski rezydował ze swą żoną Marysieńką w pałacu w Wilanowie.
3. Gdy Turcy napadli na Austrię, Wiedeń (stolica Austrii) się dzielnie bronił, ale
był poważnie zagrożony a więc sam papież poprosił Sobieskiego o pomoc.
4. Odsiecz Wiednia (12 września 1683 roku):
a. Sobieski zebrał wojsko liczące 30 000, w tym 24 chorągwie husarii.
Połączył się z 40 000 armią austriacką, którą następnie wysłał by
zaatakowali Turków od strony rzeki Dunaj.
b. Tymczasem wziął polskie wojsko przez bezdroże Lasu Wiedeńskiego,
co zupełnie zaskoczyło Turków bo myśleli że jest to niemożliwe.
c. Przed bitwą Sobieski uczestniczył w Mszy św., następnie zaatakował wojska tureckie które
śpiesznie starały się uformować linię obronną.
d. Decydujący moment nastąpił pod wieczór, gdy Sobieski poprowadził husarię wielkim
natarciem. Husaria złamała rozpaczliwie broniących się Turków i całe wojsko tureckie
rzuciło się do ucieczki wraz z ich dowódcą, wezyrem Kara Mustafa.
Bitwa ocaliła zachodnią Europę od najazdu Turków, którzy przeszli na ponad dwu-wiekową
defensywę. Sobieski wjechał do Wiednia jako zwyciężca, lecz wysyłając turecką chorągiew do
papieża napisał mu w liście: „Przybyłem, zobaczyłem, a Bóg zwyciężył”.

SŁAWNI POLACY z czasów królów elekcyjnych
Jan Zamoyski /1542-1605/
1. Kanclerz i wielki hetman koronny, zdolny wódz i wybitny polityk.
2. Za sprawą Zamoyskiego postanowiono, że króla ma wybierać cała szlachta.
3. Był najwierniejszym i najbliższym współpracownikiem króla Stefana Batorego.
Towarzyszył królowi w wyprawach na Moskali.
4. Zamoyski dbał o rozwój nauki, założył akademię w swoim rodowym mieście,
w Zamościu. Z wielkim umiłowaniem wpajał Zamoyski młodzieży, że powinna
ona myśleć nie o sobie, ale o ojczyźnie.

Stanisław Żółkiewski /1547-1620/
1. Kanclerz i hetman wielki koronny, zdolny wódz i mądry polityk.
2. Walczył z Moskalami, Kozakami, Tatarami i Turkami. Najświetniejsze zwycięstwo
jego było pod Kłuszynem w roku 1610. Mając zaledwie 9 000 żołnierzy pobił
wojsko moskiewskie liczące 50,000 (w tym silne oddziały szwedzkie i francuskie) i
zajął Moskwę, biorąc cara moskiewskiego do niewoli.
3. W roku 1620 Żółkiewski skutecznie obronił Polskę pod Cecorą przed najazdem
Turków. Poczas odwrotu, przy granicy Rzeczpospolitej pod Mohyłowem, Tatarzy
wykonali skuteczny napad. Kiedy podano Żółkiewskiemu konia by się uratował,
konia zabił mówiąc „Gdzie giną owce, ginie pasterz” i zginął na polu bitwy.
4. Późniejszy król Polski, Jan III Sobieski, był prawnukiem Żółkiewskiego.

Karol Chodkiewicz /1560-1621/
1. Hetman wielki litewski, zdolny i wytrwały wódz, wobec życia pełnego trudów
wojennych. Często płacił z własnej kieszeni by utrzymać wojsko swoje, które
było mu bardzo wierne.
2. Walczył by utrzymać przy Polsce Inflanty, zdobyte przez Stefana Batorego.
Najświetniejsze zwycięstwo jego było pod Kirchholmem niedaleko Rygi (1605).
Mając 3,500 wojska, pokonał silną armię szwedzką liczącą 14,000 żolnierzy.
3. W roku 1621, po bitwie pod Cecora, musiał obronić południowych granic Polski
przed kolejnym najazdem Turków. Jego wojsko broniło się w warownym obozie
pod Chocimiem przeciw o wiele większej tureckiej armii. Chodkiewicz umarł
podczas bitwy ale Turcy nie zdobyli obozu i musieli się wycofać.
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Stefan Czarniecki /1599-1665/
1. Hetman polny koronny, zdolny i śmiały wódz, wiele razy ranny w bitwach.
2. Walczył z Kozakami, Szwedami, Moskalami i Tatarami. Jego najsłynniejsze
dzieje były podczas najazdu szwedzkiego na Polskę (1655-56), kiedy bronił
Krakowa a potem z małym wojskiem prowadził wojnę ‘podjazdową’. W małych
bitwach nie dawał Szwedom ani chwili wytchnienia, ale także odniósł świetne
zwycięstwo w większej bitwie, pod Warką.
3. W pościgu za wrogiem zapędził się aż po Szczecin, następnie udał się do
sprzymierzonej Danii, a po ustąpieniu Szwedów z Polski walczył jeszcze z
Moskalami.
4. Czarniecki był już mocno schorowany. Powiedział: ”Prędzej czy później śmierć
nikogo nie minie. Ludzie są śmiertelni, tylko Rzeczpospolita wieczna”. Czarniecki otrzymał buławę
hetmana dopiero gdy umierał, wracając do Lwowa w roku 1665.

Materiały dodatkowe na stopień Młodzika
Zna godło niepodległej Polski.
Biały orzeł z koroną na czerwonym tle – zobacz okładkę

Umie spiewać w zespole hymn narodowy „Jeszcze Polska nie zginęła”
Jeszcze Polska nie zginęła,
Póki my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Wie co upamiętniają święta narodowe (3 maj, 11 listopad, 15 sierpień).
3 maj - Ogłoszenie Konstytucji w dniu 3 Maja 1791r. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie
(po konstytucji amerykańskiej z 1789 r.) nowoczesna, spisana konstytucja.
11 listopad – Odzyskanie niepodległości Polski jako wolny niezależny kraj przejęciem rządów w
Warszawie 11 listopada 1918r., po 123 lat kiedy Polska nie istniała na mapie Europy.
15 sierpień - Zwycięstwo Polski pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudzkiego nad Armią Rosji
bolszewickiej w sierpniu 1920r. Również zwane Cudem nad Wisłą. Jest to dzień Święta Żołnierza.
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Materiały dodatkowe na stopień Wywiadowcy
Wie ilu Polaków mieszka w Polsce i gdzie są główne skupiska Polaków poza Krajem.
W marcu 2019 r. w Polsce mieszkało 37.8 mln osób. Według szacunkowych i oficjalnych danych
to poza Polską mieszka około 20 mln Polaków. Poza Polską największe skupiska Polaków są w
krajach następujących:
Argentyna

170 000

około; szacunkowo 120 000 do 450 000

Australia

184 000

oficjalnie (w 2016)

Austria

35 000

oficjalnie (w 2008)

Belgia

70 000

szacunkowo (w 2013)

Białoruś

295 000

oficjalnie (w 2009), szacunkowo między 500 000 i 1 200 000

Brazylia
Czechy
Francja

1 800 000 brak oficjalnych danych, niektóre szacunki sięgają 3 milionów
39 269

oficjalnie (w 2011); ostatnio liczba wzrasta

1 000 000 szacunkowo (w 2018)

Holandia

160 000

oficjalnie (w 2018)

Irlandia

122 515

oficjalnie (w 2016)

Kanada

1 010 700 oficjalnie (w 2011)

Kazachstan

34 000

oficjalnie (w 2009); szacunkowo 100 000

Litwa

162 300

oficjalnie (w 2016); szacunkowo ponad 200 000

Łotwa

49 000

oficjalnie ( w 2013)

Niemcy

783 000

oficjalnie (w 2017); szacunkowo (polskiego pochodzenia) 1.5-2 miliony

Norwegia

95 700

oficjalnie (w 2016)

Rosja

73 000

oficjalnie (w 2002); szacunkowo do 300 000

Stany Zjednoczone 9 962 300

Oficjalnie (w 2018); w samym mieście Chicago szacowano że jest
1,500,000 Polaków.

Szwecja

90 000

oficjalnie (w 2016)

Ukraina

144 100

oficjalne źródła ukraińskie ( w 2001); szacunkowo do 900 000

Wielka Brytania

905 000

oficjalnie (koniec 2018)

Włochy

96 000

oficjalnie (w 2018)
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Materiały dodatkowe na stopień Ćwika

Opisze polskie zwyczaje ludowe z różnych pór roku.
BOŻE NARODZENIE
Wigilia. Wieczerzę wigilijną rozpoczynano z chwilą, gdy na niebie zabłysła pierwsza gwiazda. Cała
rodzina siadała wówczas do stołu na którym pod obrusem znajdowało się siano na pamiątkę stajenki.
Po odmówieniu modlitwy dzielono się opłatkiem i składano sobie życzenia. Następnie przystępowano
do spożywania wieczerzy, na którą składały się potrawy postne. Starym zwyczajem jeszcze z czasów
pogańskich było zostawienie wolnego miejsca przy stole podczas wieczerzy – dla niespodziewanego
gościa. Po wieczerzy wspólnie śpiewano kolędy.
Kolędowanie. Od drugiego dnia świąt i przeważnie do Trzech Króli po wsiach chodzili chłopcy lub
dorosła młodzież z gwiazdą lub szopką, śpiewając kolędy pod domami, za co byli zapraszani do
środka lub wynagradzani. W skład grupy kolędników często wchodzili w przebraniu (zależnie od
regionu): turoń (zwany "kłapacem"), koń, śmierć z kosą, bocian, anioł i diabeł.

ZAPUSTY
Zapusty to polska nazwa karnawału ludowego, obejmującego okres od Nowego Roku do Wielkiego
Postu. Wówczas bawiono się hucznie. Powszechny był zwyczaj chodzenia grup przebierańców
(maszkary zwierzęce, Cyganie, Żydzi, dziady, niedźwiedzie, kozy), którzy w chatach demonstrowali
proste przedstawienia, za co otrzymywali podarunki. Nasilenie tych wszystkich zwyczajów przypadało
w ostatnich dniach zapustów – t.zw. Ostatki – kiedy to odbywały się uczty i przyjęcia.

WIELKANOC
Święcone. W przeddzień Wielkiejnocy zanoszono do kościoła w koszyczkach na poświęcenie
wszelkiego rodzaju pokarm – chleb, sól, wędliny a przedewszystkim jajka, które często były malowane
na różne wzory (tzw. pisanki). Pieczono też specjalne ciasteczka zwane mazurkami. W niedzielę
wielkanocną, zwykle po powrocie z kościoła, gospodarz czy gospodyni pokrojonymi święconymi
jajkami dzielili z domownikami, przy czym składano sobie życzenia a następnie uroczyście spożywano
śniadanie.
Lany poniedziałek (tzw. Śmigus-Dyngus). W tym dniu chłopcy z naczyniami pełnymi wody oblewali
dziewczyny oraz smagali je gałązkami (Śmigus). Dziewczyna mogła się wykupić (Dyngusem) od
smagania i oblania tradycyjną pisanką. W innych regionach odwiedzano się i wzajemnie oblewano
dużą ilością wody dla uczczenia powrotu wiosny.

SOBÓTKI – noc swiętojańska
Uroczystości sobótkowe odbywały się zwykle w noc wigilijną św. Jana – 23 czerwca, dostosowując
obrzędy pogańskie święta Kupały dla potrzeb liturgii chrześcijańskiej. W dniu tym rzucano wianki na
wodę aby jej wylewy nie zaszkodziły plonom. Na widocznych z dala wzgórzach palono ogniska
świętojańskie, przy których śpiewano i tańczono. Niektórzy chodzili w głęboki las szukać kwiatu
paproci o którym wierzono, że w noc świętojańską zakwita – a kto go znajdzie i zerwie będzie miał
przez całe życie szczęście.

ANDRZEJKI
Dzień 29-go listopada, w wigilię swiętego Andrzeja, to wieczór wróżb zwany Andrzejkami. Wróżby
najczęściej przybierały formę zabaw i zalotów między chłopakami i dziewczynami – ustawianie od
ściany do progu obok siebie butów męskich i żeńskich jeden za drugim, wylewanie wosku na zimną
wodę i przystawianie do swiatła by wróżyć z rzuconego cienia, obieranie jabłka tak by skórka była jak
najdłuższa i następnie rzucanie ją za plecy przez lewe ramię aby lądowała w kształcie litery – i wiele
innych. Był to również okres organizowania ostatnich hucznych zabaw przed okresem Adwentu.
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WYMAGANIA NA STOPNIE z WYCHOWANIA NARODOWEGO
Młodzik










Zna godło niepodległej Polski.
Umie się zachować przy oddawaniu czci sztandarowi.
Umie spiewać w zespole hymn narodowy „Jeszcze Polska nie zginęła”.
Na mapie Polski, na której są oznaczone obecne granice państwa, linie rzek i punkty miast, poda
nazwy i poprawnie wskaże:
o polskie morze i polskie góry,
o kolejne polskie stolice,
o 3 glówne rzeki,
o 3 porty polskie oraz miasta Łódź, Poznań, Wrocław, Zakopane.
Opowie jedną z legend związanych z powstaniem państwa polskiego.
Opowie o Chrzcie Polski i wie kim byli święci: Wojciech, Stanisław biskup, Kinga.
Wie co upamiętniają święta narodowe (3 maj, 11 listopad, 15 sierpień).
Wie o bitwach pod Grunwaldem i pod Wiedniem, zna ich daty.

Wywiadowca










Opowie ogólną treść wybranej książki polskiej.
Wie ilu Polaków mieszka w Polsce i gdzie są główne skupiska Polaków poza Krajem.
Zna życiorys patrona drużyny.
Na mapie, która ma oznaczone granice państwa z różnych okresów, poprawnie wskaże:
o granice Polski z 1000r., 1582r., 1938r. i obecne,
o obecnych sąsiadów Polski,
o krainy geograficzne Polski, opisując ogólnie ich krajobraz,
o główne miasta nawiązując do krain geograficznych, oraz Wilno i Lwów.
Opowie o najważniejszych wydarzeniach za czasów królów: Bolesława Chrobrego, Bolesława
Krzywoustego, Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.
Wie dlaczego Kraków stał się stolicą Polski i zna niektóre jego zabytki.
Opowie o przybyciu Krzyżaków do Polski, o królowej Jadwidze i pierwszej unii Polski z Litwą, o bitwie
pod Grunwaldem.
Umie zaśpiewać w zespole co najmniej 6 piosenek ludowych i wojskowych.

Ćwik
















Opowie treść książki polskiej przeczytanej od czasu zdobycia stopnia wywiadowcy.
Wie kto jest Prezydentem i Premierem Polski.
Ma ogólną wiedzę o Polakach w kraju zamieszkania.
Opisze polskie zwyczaje ludowe z różnych pór roku
Narysuje mapę Polski, naznaczając na niej:
o granice obecne, oraz z 1000r., 1582r. i 1938r.
o 6 głównych rzek i 10 głównych miast,
o pasma górskie i krainy geograficzne,
o główne bogactwa mineralne i naturalne.
Wie dlaczego okres panowania Jagiellonów jest uznawany jako ‘Złoty Wiek’. Wie kim byli Mikołaj Rej,
Jan Długosz, Jan Kochanowski, Wit Stwosz i Mikołaj Kopernik.
Rozumie powody unii Polski z Litwą oraz określenie ‘Rzeczpospolita Obojga Narodów.
Rozumie dlaczego i wie kiedy był okres krolów elekcyjnych.
Rozumie dlaczego Warszawa stała się stolicą Polski i zna niektóre jej zabytki.
Opowie o najważniejszych wydarzeniach za czasów królów: Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta
Starego, Zygmunta Augusta, Stefana Batorego, Zygmunta Wazy.
Wie co to był ‘Potop’; opowie o obronie Częstochowy.
Opowie o Janie Sobieskim i o odsieczy wiedeńskiej.
Zna słowa i melodie 10 piosenek ludowych i wojskowych, wie z których rejonów Polski lub z jakich
okresów jej historii one pochodzą.
Wspólnie z innymi przygotuje i poprowadzi kominek lub ognisko o tematyce wiadomości z dziedziny
wychowania narodowego.
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