
      Droga do odzyskania niepodległości była długa i trudna… 
 
Dzisiaj wielka jest rocznica - 

Jedenasty Listopada! 

Tym, co zmarli za Ojczyznę, 

hołd wdzięczności Polska składa. 

               „Jedenasty Listopada” 

                Ludwik Wiszniewski 

  

Święto Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę to 

najważniejsze święto narodowe. Po 

123 latach walki z zaborcami Polska 

znów pojawiła się na mapach. 11 

listopada 1918r. to przełomowy 

dzień dla naszego kraju: 

odzyskaliśmy niepodległość i 

utworzyliśmy Radę Regencyjną pod 

dowództwem Józefa Piłsudskiego, 

oraz Tymczasowy Rząd Ludowy 

Republiki Polskiej. Obie te 

instytucje sprawowały nadzór nad 

Królestwem Polskim. Ten 

szczególny dzień skłania nas do 

refleksji na temat patriotyzmu. Jest 

to dzień wolny od pracy, który 

możemy poświęcić pamięci 

zmarłym, walczącym o nasz kraj. 

Główne obchody Odzyskania 

Niepodległości odbywają się w 

Warszawie. Jak co roku ważnym 

elementem była odprawa wart przed 

Grobem Nieznanego Żołnierza. 

Sprawozdania z tego wydarzenia 

transmitowały telewizje i radio. 

Mogliśmy obejrzeć defilady 

wojskowe, czy posłuchać 

przemówienia ważnych osobistości. 

Droga do odzyskania niepodległości 

była długa i trudna. Ale nasz naród 

nigdy nie zrezygnował. Nie wolno i 

nie uda się pozbawić niepodległości 

dużego europejskiego narodu. A 

takim byliśmy, jesteśmy i 

pozostaniemy - mówił Lech 

Kaczyński.  

 

A w Skawinie… 

 

 W Skawinie, jak co 

roku, również obchodziliśmy Święto 

Odzyskania Niepodległości. Odbyła 

się tradycyjna Msza św. za 

Ojczyznę, oraz koncert pieśni 

patriotycznych i legionowych. 

Podczas uroczystej Mszy Świętej 

koncelebrowanej przez ks. Prałata 

Edwarda Ćmiela, odprawionej wraz 

z ks. Kanonikiem Włodzimierzem 

Łukowiczem oraz ks. Wiesławem 

Baniakiem z Centrum Don Guanelle, 

ks. Proboszcz Włodzimierz 

Łukowicz mówił o patriotyzmie i 

miłości do Ojczyzny. Zaznaczał jak 

ważna jest pamięć o osobach, które 

walczyły o Ojczyznę. W kościele 

pw. Miłosierdzia Bożego 

zgromadzili się mieszkańcy miasta, 

harcerze, przedstawiciele szkół, czy 

zakładów pracy. W drugiej części 

odbyły się piękne koncerty. Występ 

składał się z dwóch części, jako 

pierwsza wystąpiła Magdalena 

Skowrońska, a następnie Joanna 

Błażej – Łukasik wraz z Pawłem 

Łukasikiem. Mogliśmy usłyszeć 

chóralne „Jeszcze Polska nie 

zginęła”, „Rotę”, czy też „Piechotę”. 

Druga część koncertu to głównie 

piosenki retro z okresu 

międzywojennego. Słuchaliśmy tak 

pięknych utworów jak: „Miłość ci 

wszystko wybaczy”, oraz „Odrobinę 

szczęścia w miłości”. 



 W codziennym życiu, w 

pośpiechu za sławą, zapominamy o 

patriotyzmie, o ludziach, którzy 

wyzwolili nasz kraj. Rocznica 

Odzyskania Niepodległości to jeden 

z niewielu dni, który poświęcamy 

zasłużonym Polakom w walce o 

Ojczyznę. Prezydent Krakowa – 

Jacek Majchrowski podkreślił: 

Winniśmy cześć tym, dzięki którym 

Kraków stał się pierwszym 

wyzwolonym, pierwszym 

niepodległym miastem.  

           Justyna Żmuda

 


