
CZY ZNASZ HISTORIĘ POLSKI? 

Na rysunkach widzisz czapki, jakie nosili żołnierze polscy w różnych epokach. 

Napisz pod każdym rysunkiem rok, w którym żołnierze tę czapkę nosili. 
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„Orly i Trąbki" to sztuka, która jest zbiorem obrazków żołn i erskich i pa
triotycznych z lot dawnych. 

Tematem przedstawienia są najbardziej popularne pieśni, a także tańce 
towarzyszące narodowi i żołnierzowi polskiemu w różnych okresach his
torycznych, począwszy od Powstania Kościuszkowskiego, poprzez Legiony 
i Wojny Napoleońskie, Powstanie Listopadowe, Powstanie Styczniowe, Pier
wszą Wojnę Światową, Drugą Wojnę Światową oż do zwycięstwa z oku
pantem niemieck im. 

Nasze przedstawienie nie jest jednak pełną lekcją historii, bo ta była 
bardzo skomplikowano, a wiele spraw poważnych i trudnych złożyło się 

na jej bieg. 

Orzeł , będący symbolem siły, widniał zawsze no polskich sztandarach, 
wiódł naród do walki, dodawał wiary w zwycięstwo. 

Trąbki dawały sygnał do boju, wskazywały kierunek natarcia. Orly i Trąbki 
to symbol walki i zwycięstwa słusznej sprawy. 

Patrząc na ten spektakl pomyślcie , ile pokoleń Polaków walczyło i gi
nęło w imię wolności naszej Ojczyzny, ile było łez i ludzkiej rozpaczy, zanim 
Polska stola się naprawdę wolnym krojem . Pomyślcie o tym i pamiętajcie. 
że Wy w przyszłości będziecie dalej budować to, o co walczyli Polacy 
w wielu sprawiedliwych walkach, że Wy będziecie stać na straży pokoju 
i bezpieczeństwa Polski . 
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