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11 listopada 1918 r. to jedna z najważniejszych dat w historii
polskiej państwowości.

Tego dnia Józef Piłsudski został naczelnym wodzem wojsk polskich, a we francuskim
Compiègne zawarto rozejm, który oznaczał klęskę Niemiec w I wojnie światowej.
Państwo polskie odrodziło się po 123 latach zaborów!

Polacy kultywowali pamięć o odzyskanej niepodległości nawet pod okupacją
niemiecką w okresie II wojny światowej, kiedy surowo tępione były wszelkie przejawy
patriotyzmu. Tego dnia - 11 listopada - uczestnicy ruchu oporu, przeciwstawiając się
niemieckiemu okupantowi, w miejscach publicznych umieszczali polskie flagi,
patriotyczne napisy oraz kotwice – znak Polski Walczącej. Zwykli obywatele,
spełniając zalecenia Państwa Podziemnego, 11 listopada nie korzystali z oferowanej
przez okupanta rozrywki oraz nie kupowali niemieckich towarów. Duch polskiego
patriotyzmu, mimo szykan okupantów i ich zbrodniczych poczynań, nigdy nie zgasł!



Dzień 11 listopada ustanowiony został uroczystym Świętem Niepodległości na mocy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości. Święto to zostało
zniesione po II wojnie światowej – w 1945 r., a następnie przywrócone ustawą z dnia
15 lutego 1989 r.

Już od 104 lat, co roku - 11 listopada - czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy
własne państwo! W tym dniu spotykamy się podczas oficjalnych uroczystości
państwowych, uczestniczmy w marszach, festynach, koncertach, spędzamy ten czas z
rodziną i przyjaciółmi. Jedną z atrakcji przygotowaną w ramach obchodów Święta
Niepodległości jest gra miejska pt. „Zmierzch przed burzą” oraz gra dla dzieci „Mali
reporterzy”, które organizowane są przez Muzeum Historii Polski w godzinach
10:00-16:00.

Kalendarz oficjalnych obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Cieszy fakt, że w ostatnich latach bardzo wzrosła świadomość tego święta: kiedy w
2006 r. badano znajomość daty rocznej, która upamiętnia Święto Niepodległości,
zaledwie 63% osób udzieliło prawidłowej odpowiedzi, w 2017 r. było to już 93%
respondentów!

Z tej okazji życzymy wszystkim nam Polakom miłego świętowania!
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