Zapraszamy Was na lekcję historii, na opowieść o losach naszej Ojczyzny.
Historia polskiego narodu obfituje w ważne wydarzenia,
ale dzień 11 listopada jest szczególny.

Ojczyzna wolna, znowu wolna!
Tak bije serce, huczą skronie!
Biały Orzeł w słońcu kwiatów
Przyleciał, by go ująć w dłonie.
Zawsze był z nami - ptak wspaniały,
Choć czasem ktoś odszedł daleko...
Bronił tej ziemi, bo ją kochał
Sercem pokoleń już od wieków.
Dziś w całej Polsce brzmi Mazurek ...
Dzisiaj radości kanonada!
Witamy wszyscy niepodległość
I jedenasty listopada.
Ryszard Przymus „Ojczyzna wolna”

https://www.youtube.com/watch?v=uB4plr556K8&ab_channel=edenik

Na przestrzeni kilku pokoleń Polska nie istniała, ponieważ sąsiednie
mocarstwa postanowiły nazwę „Polska” wymazać z historycznych dokumentów.
Nasza narodowa tragedia rozpoczęła się w 1772 roku, kiedy Rosja, Prusy
i Austria dokonały pierwszego rozbioru Polski, kolejne rozbiory – II w 1793 i III w 1795 roku
pozbawiły Polaków Ojczyzny – mimo próby ratowania niepodległości, jaką było powstanie
kościuszkowskie, Polska przestała istnieć na mapie Europy. Polacy nie poddali się i nie
mogąc walczyć na miejscu, emigrowali za granicę. We Włoszech, u boku Napoleona
Bonaparte, w 1797 roku utworzyli Legiony Polskie, które pod wodzą Jana Henryka
Dąbrowskiego walczyły o wolną Ojczyznę. Przygotowywali powstania. W 1830 roku
wybuchło powstanie listopadowe krwawo stłumione przez zaborcę. Jeszcze raz naród zerwał
się do boju w 1863 roku w powstaniu styczniowym - mimo bohaterstwa i poświęcenia –
zakończyło się klęską.
Przez lata niewoli zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język,
obyczaje i religię. Ale dzięki patriotycznemu sercu naszych pradziadów najcenniejsze
wartości zostały uratowane.
W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Państwa, które dokonały rozbiorów
Polski, teraz zaczęły walczyć przeciwko sobie. W sercach Polaków na nowo ożyła nadzieja
i wiara, że walka ta przyniesie Polsce niepodległość. Na czele ruchu niepodległościowego
stanął Józef Piłsudski. To on stworzył „Legiony” i poprowadził je do walki. Pierwsza wojna
światowa zakończyła się klęską Niemiec i Austrii oraz rewolucją w Rosji. I właśnie dzięki
tym wydarzeniom i walce Polaków o wolność kraju - 11 Listopada 1918 roku powstało
Niepodległe Państwo Polskie.
https://www.youtube.com/watch?v=m0wiV138Pzk&ab_channel
Starym Ojców naszych szlakiem
przez krew idziem ku wolności!...
Z dawną pieśnią – dawnym znakiem –
my – żołnierze sercem prości,
silni wiarą i nadzieją,
że tam kędyś świty dnieją!
Zawołały ku nam z dala
starych haseł złote dzwony! –
Zaszumiała kłosów fala...
wiatr z dalekiej powiał strony
i na złotym grał nam Rogu
pieśń o Sławie – i o wrogu!

Zamarzły się nam czyny
spod Grochowa – Ostrołęki –
Krwawych ojców krwawe syny
zapragnęlim świeżej męki,
bowiem w grobach kości stare
wciąż wołały: „Exoriare!”
Starym Ojców naszych szlakiem
przez krew idziem w nowe zorze! –
Z dawną pieśnią – dawnym znakiem,
po wyroki idziem Boże,
w przełomowej dziejów chwili,
którą w snach my wymodlili!
Niech za nami nikt nie woła!
Niech tam po nas nikt nie płacze!
Górą jasne niesiem czoła –
radość w piersiach nam kołacze,
duma ogniem lica płoni,
że idziemy – jako Oni!
Starym Ojców naszych szlakiem
przez krew idziem w jutra wschody,
z dawną pieśnią, dawnym znakiem,
na śmiertelne idziem gody,
by z krwi naszej życie wzięła
Ta – co jeszcze nie zginęła.
Józef Mączka, „Starych ojców naszych szlakiem”

Dla naszych przodków, wolność, patriotyzm, umiłowanie ojczyzny nie były
pustymi hasłami, ale stanowiły treść ich życia i działania. Dla nich, odzyskanie niepodległości
po 123 latach niewoli było wydarzeniem, które dyktowało poczynania i kształtowało ich
postawę życiową i patriotyczną. A dla nas młodych, czy miłość do Ojczyzny dyktuje nam
potrzebę poznania jej historii i kultury? Czy zdajemy sobie sprawę czym jest dla nas i naszej
Ojczyzny wolność?

Weźmy sobie do serca słowa Antoniego Franaszka, który napisał:
,, (…) Każde minione pokolenie Polaków wierzyło niezłomnie, że upragniona wolność kiedyś
nadejdzie. Ta wiara przekazywana była z ojca na syna. Ona nakazywała im pracować i żyć
dla Ojczyzny, a jeśli zajdzie potrzeba, oddać dla niej życie. I tak było. Umierali na polach
bitew, w więzieniach i na zesłaniu. Dlatego uroczyście obchodząc dzień 11 listopada jako
święto narodowe, nie wolno nam o nich zapomnieć, a pamięć o ich poświęceniu winniśmy
przekazywać naszym dzieciom i naszym wnukom. Tylko w ten sposób spłacimy dług
wdzięczności wobec naszych przodków, którzy cierpieli i przelewali krew, aby Polska była
wolna (…).

Dzień 11 listopada został ustanowiony
świętem na podstawie ustawy z dnia 23
kwietnia 1937 roku.
22 lipca 1945 roku władze komunistyczne
zniosły świętowanie rocznicy odzyskania
niepodległości.
Święto to przywrócono dopiero ustawą w
1989 roku.
Jest to święto państwowe, które rokrocznie
obchodzone jest właśnie
11 listopada, dla upamiętnienia odzyskania
niepodległości przez Polskę w 1918 roku,
po 123 latach zaborów.
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