11 listopada 1918 - 11 listopada 2020
102. Rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

W tym roku nie możemy wspólnie w szkole obchodzić tej pięknej i szczęśliwej dla Polaków
Rocznicy, dlatego postanowiliśmy przypomnieć Wam o okolicznościach odzyskania
Niepodległości na naszej stronie.

Droga do Niepodległej Polski
Wiek niewoli. Proces przezwyciężania kryzysu politycznego Rzeczypospolitej został
przerwany ostatecznie w 1795 roku trzecim rozbiorem. Zaborcy - Rosja, Prusy i Austria starali
się, aby nazwa Polska i Polacy nie pojawiała się na mapach Europy, ani nie występowała w
kontekście polityki międzynarodowej.
Niepokorni. Część Polaków nie pogodziła się z tymi faktami i pragnęła walczyć o odzyskanie
niepodległości. "Jeszcze Polska nie umarła, póki my żyjemy" śpiewali żołnierze Legionów
Polskich we Włoszech pod dowództwem gen. Henryka Dąbrowskiego. W 1807 roku, u boku
Francji udało się powołać do życia Księstwo Warszawskie - namiastkę dawnej
Rzeczypospolitej, a w 1815 roku Królestwo Polskie, które miała gwarantować Polakom
autonomię w ramach monarchii rosyjskiej. Szybko okazało się, że to tylko obietnice bez
pokrycia, a zrywy powstańcze w 1830-1831 roku (powstanie listopadowe) i w 1863-1864
(powstanie styczniowie) pokazały, że Polacy są osamotnieni w walce o własną niepodległość.
Determinacja, gotowość do narażania się i emigracja stały się udziałem kilku pokoleń
Polaków marzących o odzyskaniu własnego państwa.
Sprawa polska warunkiem pokoju europejskiego. Kiedy wybuchła I wojna światowa w 1914
roku mówiono, że nikt na całym świecie Polski nie chce! Kiedy się kończyła w 1918 roku
kwestia niepodległości Polski była jedną z najważniejszych spraw polityki międzynarodowej i
ułożenia pokoju w powojennej Europie! Stało się tak dzięki zaangażowaniu Polaków w
wojnę: utworzono Legiony Polskie, Błękitną Armię, działała Polska Organizacja Wojskowa.
Powszechnym szacunkiem Polaków i uznaniem międzynarodowym cieszyli się Ignacy

Paderewski, Roman Dmowski, Józef Piłsudski, Józef
Haller, Ignacy Daszyński, Jędrzej Moraczewski,
Wojciech Korfanty, Wincenty Witos i wielu, wielu
innych, często dzisiaj już bezimiennych żołnierzy i
działaczy.
11 listopada 1918 roku. Dzień wcześniej przybył do
Warszawy zwolniony z więzienia w Magdeburgu Józef
Piłsudski, bez wątpienia najbardziej popularny wśród
Polaków w kraju polityk i wojskowy. 11 listopada Rada
Regencyjna przekazała mu pełnię władzy nad Polską
Siłą Zbrojną, a jego rozmowy z niemieckim
dowództwem doprowadziły do opuszczenia Warszawy
przez 30. tys. garnizon niemiecki i dzień ten
symbolicznie uznajemy za dzień odzyskania przez
Polskę Niepodległości. W tym samym dniu podpisano
zawieszenie broni na froncie zachodnim, przez co
obchody Rocznicy Niepodległości naszego państwa zbiegają się symbolicznie z zakończeniem
I wojny światowej.

Świętujmy razem 102. Rocznicę odzyskania
przez Polskę Niepodległości!
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