
ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI  

 

„W ten zimny, jesienny, listopadowy dzień przeżywaliśmy radość większą od najpiękniejszej 

wiosny” – tak brzmią archiwalne słowa jednego z uczestników wydarzeń sprzed 100 lat. Słowa żywego 

świadka tamtych wydarzeń wprowadzają nas w nastrój dzisiejszej uroczystości, którą ze względu na 

trwającą pandemię musimy w tym roku obchodzić inaczej.  

Oto po 123 latach niewoli Polacy w 1918 roku, 11 listopada odzyskali niepodległość. Polska wróciła 

na mapę Europy, na mapę świata. Od tego wydarzenia mija właśnie 102 lata. W ten niezwykle uroczysty 

dzień świętujemy naszą polskość, cieszymy się, że możemy mówić po polsku, że jesteśmy Polakami, że 

mamy swoją tożsamość. Jesteśmy wdzięczni tym, którzy za tę wolność walczyli i nawet oddali swoje życie. 

Niezwykle ważne jest, abyśmy pamiętali o tych wszystkich ofiarach i o tych wszystkich ludziach, którzy 

przez tyle czasu nie szczędzili swojego życia, nie szczędzili swojej krwi, abyśmy my mogli żyć dzisiaj w 

wolnej Polsce. Ile wysiłku i trudu włożyli w to, aby przez ponad 100 lat niewoli i niebytu naród polski nie 

zginął, aby język polski nie zginął, aby polska kultura i tradycja została zachowana. Ile pokoleń Polaków 

zaangażowanych było w sprawę, która nazywa się POLSKA.  

Fakt odzyskania przez Polskę wolności i niepodległości jest zadaniem dla nas współczesnych. 

„Wczoraj wolność nam dano, co mam z nią dzisiaj zrobić”? Niech to pytanie budzi się w tych dniach  

w naszych sercach. Co mogę zrobić dla Polski, co mogę zrobić dla tej mojej małej ojczyzny, tego miejsca, w 

którym mieszkam, pracuję, uczę się i żyję na co dzień. Co mogę zrobić jako Polak, aby nie zaprzepaścić tej 

ofiary, którą złożyli na ołtarzu wolności nasi przodkowie. O wolność bowiem trzeba dbać nieustannie, bo 

jest to rzecz, która nie tylko jest nam dana, ale jest nam zadana. Jest testamentem, którego mamy moralną 

powinność wykonać.  

 

            Anna Rewers-Baranowska 

Dyrektor Szkoły 

 

Pamiętajmy o wywieszeniu biało-czerwonej flagi. Chętnym uczniom proponuję odwiedzenie strony 

https://niepodlegla.men.gov.pl/niepodlegla/#/ , gdzie uczniowie klas I-III mogą wziąć udział w grze „Z 

wizytą w domu Dziadka”, a uczniów klas IV-VIII zachęcam do udziału w grze „Memory z Józefem 

Piłsudskim”.  
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