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"Piękna Niepodległa" - "Dodaj do ulubionych"

Narodowe Święto Niepodległości to święto wyjątkowe
dla każdego Polaka. Żyjemy w nowoczesnej Polsce – w kraju, który się szybko rozwija i przyciąga swym pięknem
niejednego obcokrajowca.
Trudno uwierzyć, że był czas, gdy nasza ojczyzna formalnie nie istniała na mapach Europy i świata.
Był rok 1795, kiedy to wrogie mocarstwa – Rosja, Prusy i Austria – podzieliły między siebie terytorium Polski,
oficjalnie uznając je za swoją własność i wprowadzając swoje rządy. Polska na 123 lata zniknęła z mapy Europy.
Życie pod zaborami było dla narodu polskiego bardzo trudne. Poddani zostali okrutnej polityce wynarodowienia – w
zaborze rosyjskim – rusyfikacji, a w zaborze pruskim – germanizacji. Zakazano Polakom posługiwania się językiem
polskim, zamknięto polskie biblioteki, zniemczono nazwy polskich miast, ulic i polskie nazwiska. Stosowano kary i
prześladowania.
Jednak polski patriotyzm, wiara i tradycja żyły wewnątrz Polaków. Wielokrotnie stawali do walki z zaborcami –
organizowali powstania narodowe i ponosili klęski. Mimo klęski nigdy nie zapominali, że są Polakami, nie tracili ducha
walki i nadziei na odzyskanie niepodległości.
Dopiero I wojna światowa, po ponad stu latach, dała naszej ojczyźnie szansę na walkę o wolność i niezależność. W
1914 roku Wielka Wojna, w której przeciwko sobie wystąpili nasi skłóceni ze sobą zaborcy, przyniosła Polakom
upragnioną wolność.
11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Była wolna.
Wszystkie ówczesne media głośno rozpisywały się o tym wiekopomnym wydarzeniu. Kurier Warszawski tak
komentował to, co dokonało się 11 listopada: „Nareszcie jesteśmy gospodarzami w znacznej części własnego kraju.
Nareszcie po 123 latach przyszła godzina, że nie ma tu już obcego najazdu”.
Tę radość próbujemy dzisiaj zrozumieć i przekazujemy z pokolenia na pokolenie. Dzień Niepodległości niewątpliwie
jest datą wyjątkową. To dzień wolny od pracy i nauki. We wszystkich polskich miastach organizowane są barwne,
biało-czerwone wydarzenia – parady, marsze, koncerty, wspólny śpiew pieśni patriotycznych. Ludzie wychodzą na
ulice, by oglądać i uczestniczyć w historycznych defiladach. W Krakowie rozgrywa się prawdziwy uliczny teatr,
podczas którego możemy zobaczyć przedstawicieli wojska i innych służb ubranych w historyczne mundury z czasów
narodowych powstań i wojen. W Warszawie, przed Grobem Nieznanego Żołnierza, organizowane są oficjalne
uroczystości z udziałem władz państwowych.
W naszej szkole co roku radośnie świętujemy.
Dzisiaj - z okazji setnych urodzin składamy wolnej Polsce życzenia i dedykujemy wiersz:
„Polsko nasza kochana!
Z okazji Twojego święta życzymy Ci, aby wszyscy ludzie tu w zgodzie żyli,
By się o Ciebie zawsze troszczyli.
By nigdy nie brakowało wolności i radości i nikt nie musiał się martwić
o losy przyszłości.
Byś zawsze była naszą jedyną, spokojną, bezpieczną Ojczystą Krainą”.
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