
1. Cud nad Wisłą. Jeszcze jedno spojrzenie

W sierpniu 1920 roku wojska rosyjskie zbliżały się do Warszawy.

Ostatecznie bitwa rozegrała się w pobliżu miasta.

Mimo to przeszła do historii jako Bitwa Warszawska.

To jedna z najważniejszych bitew w dziejach Europy.

Dzięki wygranej Polaków, wojska rosyjskie zostały zatrzymane.

Rosja nie mogła ruszyć dalej i podbić reszty Europy.

Przespacerujmy się po ulicach Warszawy.

Poznajmy kulisy wojny polsko-rosyjskiej.

Przyjrzyjmy się bliżej Naczelnemu Wodzowi, Józefowi Piłsudskiemu.

Naczelny Wódz  to osoba, która miała największą władzę w Polsce.

Poznajmy Warszawę tamtych czasów.

2. Katedra Polowa

Słownik:

- katedra polowa - kościół przeznaczony dla żołnierzy

- kapelan polowy - ksiądz, który wspiera duchowo żołnierzy w

czasie wojny.

Spójrz na drzwi Katedry Polowej Wojska Polskiego.

Ich twórcą jest słynny rzeźbiarz Andrzej Renes.

Rzeźbiarz drzwi podzielił na 8 części.

Części mają kształt kwadratów.

W każdym kwadracie znajduje się rzeźba przedstawiająca miejsca

słynnych bitew.

Jedna z nich przedstawia Bitwę Warszawską z 1920 r.



Na rzeźbie widać polskich żołnierzy.

Ale nie tylko.

Poszukaj wśród nich Józefa Piłsudskiego oraz księdza.

Na polu bitwy żołnierzom towarzyszyli księża.

Księży, którzy byli w wojsku nazywamy kapelanami polowymi.

Kapelani polowi wspierali duchowo żołnierzy.

Jednym z kapelanów polowych był ksiądz Ignacy Skorupka.

Rozmawiał z żołnierzami, którzy ruszali do walki.

Ksiądz Ignacy Skorupka  zginął w czasie modlitwy przy ciężko rannym

żołnierzu.

W podziemiach Katedry mieści się Muzeum.

W muzeum znajdziecie pamiątki po księdzu Ignacym Skorupce.

3. Katedra Św. Jana

Słownik:

- witraż - obraz z kolorowych kawałków szkła. Witraże znajdują się

w oknach

- miejsce pamięci - miejsce, które przypomina o ważnej osobie lub

zdarzeniu historycznym

Katedra Św. Jana to jedno z najważniejszych miejsc na Starym Mieście.

Tu odbywały się koronacje, ważne pogrzeby i państwowe uroczystości.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości odbyła się tu ważna msza.

Uczestniczyły w niej osoby rządzące w państwie.

Wśród tych osób był Józef Piłsudski.

Msza odbyła się z okazji rozpoczęcia na nowo pracy rządu.

To był istotny moment dla młodego państwa polskiego.



Dziś w katedrze znajdziemy wiele symboli narodowych.

Symbole nawiązują do przeszłości.

Spójrz na witraże, czyli kolorowe szkła w oknach.

Na witrażach przedstawiono ważne momenty z historii naszego kraju.

Pod witrażami wisi tablica.

Tablica przypomina o Józefie Piłsudskim.

W katedrze znajdują się też inne tablice.

Poświęcone są Orlętom Lwowskim.

Orlęta Lwowscy to ochotnicy, którzy walczyli we Lwowie.

Byli to często uczniowie, studenci, młodzi robotnicy.

Obronili Lwów przed rosyjskim atakiem.

Ogromna większość lwowskich żołnierzy zginęła.

Nie wiemy jak nazywało się wielu z nich.

Stali się nieznanymi żołnierzami.

To dla nich stworzono specjalne miejsce pamięci w Warszawie.

Pewnie się domyślasz, że chodzi o Grób Nieznanego Żołnierza.

O nim również dziś opowiemy.

Leży tam młody chłopak, który zginął  w obronie Lwowa.

4. Pl. Zamkowy

Słownik:

- buława marszałkowska- laska z ozdobną kulą. Jest to symbol

władzy

- marszałek - najważniejsze stanowisko w wojsku

Jesteśmy na Placu Zamkowego.

To tutaj Józef Piłsudski otrzymał buławę marszałkowską.



Buława marszałkowska to laska z ozdobną kulą.

Jest to symbol władzy.

Józef Piłsudski otrzymał buławę za zasługi dla Polski.

Uroczystość wręczenia buławy odbyła się 14 listopada 1920 roku.

To było pierwsze święto odzyskania niepodległości.

Od Bitwy Warszawskiej minęły trzy miesiące.

Na Placu Zamkowym zebrał się tłum warszawiaków.

Ulice i place były pięknie ozdobione.

Po uroczystości odbyła się parada wojskowa.

Marszałek miał buławę do końca życia.

Potem buława należała do rodziny.

Możesz ją zobaczyć w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

5. Mural Cud nad Wisłą

Słownik:

- mural - duże malowidło. Zazwyczaj artyści malują je na ścianach

budynków.

Czy lubisz sztukę uliczną?

Sztuka uliczna to taka, która powstaje na ulicach i murach budynków.

Idź na Most Śląsko-Dąbrowski.

Na schodach prowadzących na most znajdziesz mural.

Mural to duże malowidło.

Mural na schodach  przedstawia Józefa Piłsudskiego na koniu.

Koń Piłsudskiego nazywał się Kasztanka.

Mural namalowali w 2010 r. artyści Sepe i Chazme 718.



Artyści użyli różnych narzędzi: farb, pędzli, pędzelków, ale też grubych

flamastrów i sprayu.

Piłsudski i koń przypominają roboty.

Części ciała Marszałka i Kasztanki są podobne do figur geometrycznych,

czyli kół, trójkątów i kwadratów.

Jak Ci się podoba mural?

6. Kościół Św. Anny

Słownik:

- akademicki - dla studentów

Kościół Św. Anny to kościół akademicki.

Jest to kościół dla studentów.

Opowiemy Wam o studentach, którzy walczyli w wojnie z Rosją.

Studenci tworzyli grupę o nazwie Sarmatia.

Była to ważna grupa studencka.

Grupa powstała w Rosji.

Później studenci działali w Warszawie.

Studenci pracowali dla dobra kraju.

Zajmowali się nauką.

Grupa działa do dziś.

Gdy wybuchła wojna wielu studentów zgłosiło się do wojska.

Studenci dzielnie walczyli.

Przypomina o tym tablica w dzwonnicy kościoła Św. Anny.

Na tablicy znajduje się informacja o dwóch studentach Bronisławie

Gąsiorowskim i Tadeuszu Kuczyńskim.

Byli to młodzi studenci.

Zginęli w walce.



7. Pałac Prezydencki

Zatrzymaj się przy Pałacu Prezydenckim.

Dziś stoją tu żołnierze.

Żołnierze pilnują pałacu.

Na pałacu znajduje się tablica z informacją.

Tablica wspomina pierwszego polskiego żołnierza, który pilnował pałacu

w 1915 roku.

Pałac Prezydencki to miejsce pracy prezydenta.

Najważniejszą osobą w państwie był Józef Piłsudski.

Józef Piłsudski mieszkał i pracował w Belwederze.

Belweder to piękny pałac, który znajduje się obok Parku

Łazienkowskiego.

Tutaj Piłsudski lubił pracować sam.

W pałacu wymyślił jak wygrać bitwę z armią rosyjską.

Dzięki Piłsudskiemu Polska zwyciężyła w bitwie z Rosją.

O planie walki możemy przeczytać we wspomnieniach Piłsudskiego.

8. Pomnik Piłsudskiego

Słownik:

- kopiec to usypana z ziemi góra

Młodsza córka Marszałka - Jadwiga Piłsudska-Jarczewska odsłoniła

pomnik w 1995 roku.

Była to 75. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

W Polsce znajdziesz wiele pomników Józefa Piłsudskiego.



W samej Warszawie znajdują się dwa pomniki Piłsudskiego.

Drugi możesz zobaczyć obok Belwederu.

Piłsudski na pomniku jest poważny.

Ma krzaczaste brwi.

Wygląda groźnie, ale bardzo oficjalnie.

Nie zawsze jednak tak wyglądał.

Na zdjęciach z córkami Piłsudski uśmiecha się.

Jest radosny.

Cechą charakterystyczną Piłsudskiego były ogromne wąsy.

Prawdopodobnie ukrywał brak zębów.

Zęby stracił w bójce.

Józef Piłsudski dla wielu Polaków był bardzo ważną postacią.

Polacy chcieli zapamiętać Piłsudskiego na zawsze.

Rok po bitwie warszawskiej Polacy postawili mu pierwszy pomnik.

Pomnik znajduje się w Nieszawie.

Nazwali też jego imieniem statek.

W Krakowie znajduje się kopiec Józefa Piłsudskiego.

Kopiec to usypana z ziemi góra.

W kopcu Piłsudskiego znajduje się ziemia z miejsc, w których walczyli

Polacy.

9. Dom bez Kantów

Słownik:

- kryptolog - osoba, która zajmuje się tworzeniem i odczytywaniem

szyfrów.

- Order Virtuti Militari - order to najważniejsza nagroda wojskowa

Virtuti Militari oznacza w języku łacińskim dzielności żołnierskiej.



Stań obok Hotelu Europejskiego.

Niedaleko znajduje się ogromny budynek.

Spójrz na niego.

Oficjalna nazwa budynku to Dom Funduszu Kwaterunku Wojskowego.

Oznacza to, że w tym budynku mieszkali wojskowi.

Warszawiacy nazywają ten budynek Domem bez Kantów.

Skąd taka nazwa?

Podobno, gdy Piłsudski zobaczył plan budynku powiedział do

architektów:

„Tylko mi, panowie, budować bez kantów”.

Znaczyło to, że architekci mają budować uczciwie.

Architekci potraktowali uwagę dosłownie.

Zaplanowali budynek bez kantów.

Dom nie ma ani jednego narożnika.

Dziś z budynku wychodzą żołnierze, którzy pilnują Grobu Nieznanego

Żołnierza.

Na budynku, od strony Placu Piłsudskiego znajduje się tablica.

Na tablicy jest informacja o polskich matematykach i kryptologach.

Kryptolodzy zajmują się tworzeniem i odczytywaniem szyfrów.

Pracowali, niedaleko Domu bez Kantów.

Polscy kryptolodzy byli jednymi z najlepszych na świecie.

Największym sukcesem kryptologów było odczytanie rosyjskiego szyfru

o nazwie Rewolucja.

Odczytanie szyfru przyczyniło się do zwycięstwa Wojska Polskiego w

wojnie z Rosją.

Pracę nad odczytaniem szyfru rozpoczął Jan Kowalewski.

Był bardzo zdolny.

Odczytywania szyfrów uczył się sam.



Wiedzę zdobył z dziecięcych lektur o Sherlocku Holmesie i noweli „Złoty

żuk”.

Jan Kowalewski odczytał pierwszy szyfr przy pomocy grzebienia.

W odczytaniu szyfru Rewolucja pomógł mu matematyk - Stefan

Mazurkiewicz.

Zajęło im to tylko kilka godzin.

Z szyfru dowiedzieli się o rozkazie ataku na Warszawę.

Rosjanie nie wiedzieli, że polscy kryptolodzy odczytali szyfr.

Nie docenili ich.

Jan Kowalewski za zasługi w wojnie otrzymał Order Virtuti Militari.

Order Virtuti Militari to największe wyróżnienie wojskowe.

Generał Sikorski wręczył order Janowi Kowalewskiemu.

Podobno szepnął do niego:

„To za wygranie wojny, panie poruczniku”.

10. Grób Nieznanego Żołnierza

Słownik:

- niepodległość - oznacza samodzielność i wolność. Państwo jest

niepodległe, kiedy może za siebie decydować i wybierać osoby

rządzące.

Grób Nieznanego Żołnierza znajduje się w miejscu, gdzie kiedyś stał

Pałac Saski.

Grób upamiętnia żołnierzy, którzy zmarli w walce o niepodległość - czyli

o wolność państwa.

Są to żołnierze nieznani z imienia i nazwiska.

Na polach bitew zginęło wielu żołnierzy.

Walczyli oni w wojnie polsko-rosyjskiej.



Wojna wybuchła, ponieważ Rosja chciała mieć władzę w całej Europie.

Rosja wojnę rozpoczęła w Polsce.

Na początku wojny Polska odnosiła sukcesy.

Sytuacja się szybko zmieniła.

Polacy potrzebowali pomocy.

Tylko Francja i Węgry pomogły Polsce.

Węgry przysłały do Polski dużą ilość broni.

Decydująca bitwa odbyła się w sierpniu 1920 w Warszawie.

Bitwa trwała około 10 dni.

W bitwie zwyciężyli Polacy.

Rosja przegrała.

W rosyjskim wojsku było znacznie więcej żołnierzy.

Dlatego Polacy przed bitwą obawiali się przegranej.

Niektórzy Polacy zwycięstwo uznali za cud.

Polacy wierzyli, że pomogła im Matka Boska.

Dlatego Bitwę Warszawską nazywamy Cudem nad Wisłą.

Dzięki wygranej bitwie wojska rosyjskie nie mogły ruszyć dalej.

Grób Nieznanego Żołnierza powstał 5 lat po wojnie.

W grobie znajduje się trumna ze szczątkami młodego chłopaka.

Był to żołnierz.

Miał tylko 14 lat, kiedy zginął w bitwie.

11. Pomnik Peowiaka

Słownik:

- postument - podwyższenie, podstawa na której umieszczona jest

rzeźba

- Polska Organizacja Wojskowa - to grupa wojskowa, która działała

w Polsce. Do Polskiej Organizacji Wojskowej należeli żołnierze.



Na trawniku stoi pomnik.

Pomnik to rzeźba, która przypomina o ważnej osobie lub wydarzeniu

historycznym.

Pomnik przedstawia mężczyznę.

Mężczyzna jest nagi.

Trzyma w ręku miecz.

Leży na postumencie, czyli podstawie.

Ciało mężczyzny jest wygięte.

To pomnik Peowiaka, czyli Poległego Żołnierza Polskiej Organizacji

Wojskowej.

Autorem pomnika jest Edward Wittiga.

Polska Organizacja Wojskowa była tajną organizacją zbrojną.

Józef Piłsudski założył ją w 1914 roku, aby walczyć z Rosją.

Polska Organizacja Wojskowa robiła wojskowe szkolenia dla młodzieży.

Zbierała też tajne informacje w wojsku rosyjskim.

W działaniach Polskiej Organizacji Wojskowej wzięło udział wielu

przyszłych żołnierzy.

Organizacja działała na terenie Litwy i Białorusi.

Żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej razem z innymi polskimi

żołnierzami tworzyli wojsko.

Wojskiem dowodził Józef Piłsudski.

Nie wszyscy zgadzali się z Józefem Piłsudskim.

Generał Tadeusz Rozwadowski nie lubił się z Piłsudskim.

Mimo to Tadeusz Rozwadowski potrafił z nimi współpracować.

Był optymistą.

Wspierał innych.



12. Pałac Kazimierzowski

Słownik:

- broń palna to narzędzie walki. Broń palna z dużą siłą wyrzuca

pociski.

- Belweder to nazwa pałacu, który znajduje się w Warszawie, obok

Parku Łazienkowskiego

- Legia Akademicka  to studencka grupa żołnierzy.

- legioniści to żołnierze, którzy byli ochotnikami. Wstąpili do wojska

polskiego.

- uczelnia to szkoła wyższa, w której uczą się studenci. Na

uczelniach studenci przygotowują się do wybranego zawodu.

Za pałacem Kazimierzowskim stoi duża broń palna.

Broń, która stoi na placu oznacza walkę studentów o niepodległość.

Dlaczego znajduje się właśnie tutaj?

11 listopada 1918 roku na warszawskich uczelniach pojawiły się

ogłoszenia skierowane do młodzieży.

Ogłoszenia zachęcały do wstępowania do Legii Akademickiej.

Legia Akademicka była oddziałem wojskowym studentów.

Do Legii Akademickiej należeli studenci warszawskich uczelni.

Osoby, które walczyły w Legii nazywamy legionistami.

Legioniści złożyli uroczystą przysięgę Józefowi Piłsudskiemu.

Przysięga odbyła się na Placu Saskim.

Obiecali, że będą dzielnie służyć Polsce.

Legioniści walczyli z zapałem, dlatego szybko zdobyli sławę.

Józef Piłsudski mówił o nich z dumą.

Broń palną ustawiono na placu w 1921 roku.



Przypomina ona broń zdobytą przez Polaków w wojnie.

Dziś broń pełni funkcję pomnika.

Upamiętnia żołnierzy, którzy polegli w czasie walk o niepodległość.


