
 

 

100-lecie odzyskania niepodległości 
„(…) Uroczyście biją dzwony 

w mieście flagi rozwinięto 

i me serce się raduje 

że obchodzę Polski święto.” 

Fragment wiersza „11 Listopada” L. Wiszniewskiego 

My również obchodziliśmy tę jakże ważną rocznicę biorąc 
udział w uroczystej akademii, która była doskonałym 
momentem do refleksji nad tym, czym jest wolność i co nam tak 
naprawdę daje.  

Poniżej prezentujemy efekty owych rozważań – Święto 
Niepodległości oczami uczniów… 



 

11  Listopada 

Jedni uznają tę datę tylko jako dzień wolny od pracy, czas kiedy można odpocząć i kiedy 

sklepy są zamknięte. 

Inni widzą w tym dniu coś ważniejszego. Dokładnie 11 listopada 1918 roku nasz kraj odzyskał 

niepodległość. 

Po 123 latach zaborów (1795-1918), staliśmy się państwem wolnym i samodzielnym. 

W 1989 roku dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości. Wybór daty  

11 listopada wytłumaczyć można zbiegiem wydarzeń w Polsce związanych z zakończeniem  

I wojny światowej (dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne pieczętującego ostateczną klęskę 

Niemiec). Dnia poprzedniego do Warszawy przybył Józef Piłsudski. Dzięki temu naród polski 

uświadomił sobie pełne odzyskanie niepodległości. Kraj ogarnął nastrój głębokiego 

wzruszenia i entuzjazmu. 

Do momentu wybuchu II wojny światowej święto obchodzone było tylko dwa razy (w roku 

1937 i 1938). Podczas okupacji hitlerowskiej (1939-1944) oficjalne lub jawne świętowanie, 

podobnie jak i każde inne przejawy polskości, było zabronione. 

W roku 1945 władze komunistyczne świętem 

państwowym ustanowiły dzień 22 lipca jako 

Narodowe Święto Odrodzenia Polski, a 

manifestacje patriotyczne wielokrotnie 

organizowane przez opozycję były brutalnie 

tłumione przez oddziały ZOMO, a ich 

uczestnicy aresztowani przez Służbę 

Bezpieczeństwa. 

Święto obchodzone 11 listopada zostało 

przywrócone przez Sejm PRL 15 lutego 1989 

roku, ale pod zmienioną nazwą: Narodowe 

Święto Niepodległości. 

Główne obchody, z udziałem najwyższych 

władz państwowych, odbywają się w 

Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego, 

przed Grobem Nieznanego Żołnierza.  
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WOLNOŚĆ TO DAR, KTÓRY NALEŻY CENIĆ 
 

Niepodległość to dar,  który ciężko wywalczyć,  

ale jeszcze ciężej utrzymać.  

Jest to coś, co 

nie każdy może 

otrzymać, tym bardziej powinniśmy 

cieszyć się że, możemy mieć ją na co dzień 

i spać spokojnie zajmując się 

codziennością. 

Jeszcze  parę lat temu nie mogliśmy zaznać 

tego szczęścia. Polska została zaatakowana 

przez III Rzeszę a, życie z dnia na dzień 

straciło smak i zamieniło się w koszmar, 

który trwał przez następne sześć lat.  

W okupowanej ojczyźnie ludzie nie mieli 

absolutnie żadnych praw. Mieli absolutny 

zakaz mówienia w ojczystym języku, 

zostali zmuszeni do przymusowej pracy na 

rzecz Rzeszy, natomiast każdy przejaw 

niesubordynacji lub sprzeciw były karany 

śmiercią w obozie lub zsyłką na roboty w 

głąb Rzeszy. 

Przez okupantów byliśmy uważani za 

gorszy sort ludzi, którzy nie mieli własnych 

praw i nadawali się jedynie do 

niewolniczej pracy. 

Jednak pomimo tej beznadziejnej sytuacji 

znaleźli się ludzie, którzy nie bali się 

zawalczyć o swoją wolność, stawiając 

czoła świetnie przygotowanej armii oraz 

ryzykując swoje życie oraz życie rodzin. 

Byli to bohaterowie, którzy musieli 

odzyskać to co utracone, coś co zostało im 

bestialsko odebrane, by następne 

pokolenia były wolne.  

 

 

Jednak to nie koniec… 

Po sześciu latach nieustannego strachu 

Polacy zostali zdradzeni, trafiając pod 

radziecką 

okupację.  

Państwo 

odrodzone 

stało  się 

państwem 

satelitarnym z 

zależnym od Moskwy rządem, nie 

mającym do powiedzenia absolutnie nic, 

wykonując ślepo rozkazy. 

 Lata ucisku i kontroli doprowadziły do 

buntu ludności w całym kraju. Komunizm 

upadł krusząc żelazną kurtynę oddzielającą 

nasz kraj od reszty świata, dając nam 

pełną wolność. 

Polacy, spragnieni pokoju i wolności, nie 

poddali się odzyskując wreszcie to, co im 

się należało. 

„Bo my nie błagamy o wolność, my o nią 

walczymy.” Są to słowa Gen. Witolda 

Urbanowicza/dowódca dywizjonu 303. 

Zwyciężyli ! 
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Święto Niepodległości 

Zbliżają się obchody Narodowego Święta Niepodległości, czas zadumy, ale i wielkiej 
radości. Po wielu latach zaborów odzyskaliśmy wolność, brzmi banalnie jednak dla Polski był 
to coś niemożliwego wręcz surrealistycznego. “Wszyscy oszaleli ze szczęścia. Po 123 latach 
niewoli, podziałów i rozbicia Polska znowu była wolna i znowu wszyscy byli razem. Zaborcy 
przegrali, wszyscy razem i każdy z osobna. To był cud, najprawdziwszy cud. Nikt nie 
rozumiał, jak to było możliwe, ale taka już jest natura cudu, że nie wszystko da się wyjaśnić.” 
Czy jesteśmy wdzięczni za daną nam wiele lat temu wolność? I czym właściwie jest ów 
wolność? 

 Ciekawe,  który z naszych znajomych czy kolegów, bez wahania i zastanowienia 
odpowiedziałby nam, kiedy i w jaki sposób odzyskaliśmy wolność? 

Każdy z nas tożsamość 
narodową odczuwa  
i wyraża w inny sposób, 
zależy to od poczucia 
przynależności do naszej 
ojczyzny. Wychowanie, 
towarzystwo w jakim się 
obracamy oraz nasze własne 
przekonania mają na to 
wielki wpływ. Jednak bardzo 
rzadko myślimy o naszej 
ojczyźnie i danej nam 
wolności. Nasze czasy, czyli 
elektroniki i technologii, 
zajmują nasz cały umysł  

i czas. Przecież nikt przy zdrowych zmysłach dzwoniąc do koleżanki, kolegi czy dziewczyny 
nie rozmawia o odzyskaniu niepodległości i danej nam wolności. Nikt się nad tym nie 
zastanawia, bo po co, jeżeli jest nam to dane na srebrnej tacy. Wiele lat temu ludzie nie mieli 
tyle szczęścia co teraz, nie urodzili się w czasach opływających w dostatek i beztroskę. Brak 
możliwości rozmowy w ojczystym języku, uczenia się go i wychowywania dzieci w kulturze 
polskiej to tylko kilka odebranych nam praw zwykłego obywatela. 

Chłopcy z Placu Broni śpiewali “Wolność kocham i rozumiem/ Wolności oddać nie 
umiem”. Jak więc wytłumaczę znaczenie wolności? Wartości, o którą tak zaciekle 
walczyliśmy przez wiele długich lat? Dla mnie jest to danie nam wolnej ręki w decydowaniu 
o sobie, możliwość kształcenia siebie oraz swoich dzieci, kreowania swojego światopoglądu, 
swojej osobowości, całego siebie, wybór religii. 

 Wolność jest najwspanialszą rzeczą, jaka może być dana człowiekowi. Wolność 
definiuje nas, to kim jesteśmy i jak odbierają nas inni. Żyjemy, kochamy, umieramy na 
własnych zasadach.  
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